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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธในการดาเนินงานของบริษัท
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ DCORP เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจมีเดีย และธุรกิจพลังงำนทดแทน บริ ษัทได้ มีกำรปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์ และ
ปรั บปรุ งโครงสร้ ำงองค์ กรให้ มีประสิทธิ ภำพในกำรดำเนินงำนมำกขึน้ บริ หำรงำนโดยทีมงำนที่มีควำมเชี่ ยวชำญ และมี
ประสบกำรณ์ในแต่ละธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัทได้ เตรี ยมควำมพร้ อมเพื่อก้ ำวไปสูก่ ำรขยำยธุรกิจของบริ ษัท ทังในด้
้ ำนกลยุทธ์ บุคลำกร และทรัพยำกรแล้ ว
เป็ นอย่ำงดี โดยบริ ษัทยึดมัน่ ในเจตนำรมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภำยใต้ หลักจริ ยธรรม และแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีควบคู่
ไปกับกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสร้ ำงควำมมัน่ คงและยัง่ ยืนให้ กบั บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
วิ สัยทัศน์ ของบริ ษั ทคื อ นอกเหนื อจำกธุ รกิ จ มี เดี ยซึ่งเป็ นธุ รกิ จหลักที่ บริ ษัทด ำเนิ นกำรมำแต่ดัง้ เดิ ม บริ ษั ทมี
เป้ำหมำยในกำรมุ่งเน้ นพัฒนำและรุ กเข้ ำสู่ธุรกิ จพลังงำนอย่ำงเต็มตัว เนื่องจำกไฟฟ้ำเป็ นสำธำรณูปโภคขัน้ พื ้นฐำนที่มี
ควำมสำคัญ และควำมต้ องกำรใช้ ไฟฟ้ำมีแนวโน้ มสูงทุกปี กลยุทธ์ ในกำรดำเนินงำนของบริ ษัทจึงมุ่งเน้ นที่จะลงทุนในธุรกิจ
พลังงำนพลังงำนทดแทน โดยในปี ที่ ผ่ำนมำ บริ ษั ทได้ มี กำรลงนำมในบันทึกข้ อตกลงกับผู้ลงทุนในประเทศฟิ ลิ ปปิ น ส์
เพื่อพิจำรณำกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และได้ มีกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ ำพลังงำนก๊ ำซชี วภำพที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ งด ำเนิ นกำรโดย บริ ษั ท อัครวัฒน์ พลังงำนพื ชหมุนเวี ยน จ ำกัด
(“อัครวัฒน์ฯ”) มูลค่ำรวมไม่เกิน 290 ล้ ำนบำท ด้ วยกำลังผลิตไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 4.9 เมกะวัตต์ บริ ษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็ น
ผู้ประกอบธุรกิจพลังงำนทดแทนในทุกประเภท ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ โดยมุ่งเน้ นในโครงกำรที่ยงั่ ยืน ไม่ก่อให้ เกิด
ผลเสียกับสิ่งแวดล้ อมและให้ ผลตอบแทนสูง เพื่อสร้ ำงควำมมั่นคงและยั่งยืนให้ กับบริ ษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะบรรลุถึง
เป้ำหมำยดังกล่ำว บริ ษัทจะดำเนินกำรศึกษำในกำรเตรี ยมควำมพร้ อมในส่วนงำนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อรองรับกำรขยำยกำรลงทุนใน
ธุรกิจพลังงำนทดแทนที่จะเกิดขึ ้นในอนำคต
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ คอร์ ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท เอเซี ย จอยท์ พำโนรำม่ำ จ ำกัด (มหำชน)
จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจำกัดเมื่อวันที่ 29 มิถนุ ำยน 2521 โดยใช้ ชื่อ บริ ษัท อ่ำวขำมไทย จำกัด เพื่อประกอบกิจกำร
เหมืองแร่ ดีบกุ ในทะเลและกำรให้ เช่ำ เรื อขุดแร่ ดีบุก ต่อมำเมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2552 บริ ษัทได้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจำกธุรกิจสื่อ ปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบำยชัดเจนที่จะมุ่งเน้ นมำประกอบธุรกิจพลังงำน
ทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศ โดยในอดีตจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทมีกำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญต่ำงๆ ดังนี ้
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ปี 2536 บริ ษัท อ่ำวขำมไทย จำกัด ประสบปั ญหำขำดทุนจำกธุรกิจเหมืองแร่ ดีบุกมำอย่ำงต่อเนื่อง อันเนื่องมำจำกรำคำ
ถึง
ดีบุกตกต่ำทั่วโลก ทำให้ บริ ษัทได้ หยุดธุรกิ จแร่ ดีบุกในปี 2537 เป็ นกำรชั่วครำว ถัดมำในปี 2540 บริ ษัทได้ เริ่ ม
ปี 2540 ดำเนินกำรผลิตหินอุตสำหกรรม ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยได้ ทำกำรเช่ำช่วงประทำนบัตรกำรทำเหมือง
จำนวน 4 ประทำนบัตร จำก บริ ษัท สยำมหินประดับ จำกัด และต่อมำได้ มีกำรเปลีย่ นชื่อบริ ษัทเป็ น “บริ ษัทฯ ซิโนไทย รี ซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด (มหำชน) (STRD)” เพื่อให้ สอดคล้ องกับธุรกิจที่ดำเนินกำร ในปี เดียวกันนี ้
บริ ษั ท ได้ รั บ แจ้ ง จำกตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เรื่ อ งกำรเข้ ำข่ำยอำจถูกเพิ กถอนหลักทรั พ ย์ จำกกำรเป็ น หลักทรั พย์
จดทะเบียนอันเนื่องมำจำกกำรหยุดประกอบธุรกิจ และไม่สำมำรถดำเนินกำรหำธุรกิจหลักได้ ตำมระยะเวลำที่
กำหนด พร้ อมกับกำรขึ ้นเครื่ องหมำย SP และย้ ำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทไปยังหมวด REHABCO ((Companies
under Rehabilitation) หมวดจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่ำงกำรแก้ ไขดำเนินกำร)
ปี 2542 ในปี 2542 บริ ษัทได้ จดั ทำแผนฟื น้ ฟูกิจกำรโดยกำหนดแผนเป็ นระยะเวลำ 5 ปี เพื่อดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่ห้ นุ ของ
ถึง
บริ ษัทเข้ ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนฯ ทังนี
้ ้ ในปี 2543 ตลำดหลักทรัพย์ได้ ปรับปรุ งเงื่อนไขกำรอนุญำตให้ ห้ นุ ในหมวด
ปี 2546 REHABCO กลับ เข้ ำ มำซื อ้ ขำยได้ ซึ่ง บริ ษั ท มี คุณ สมบัติค รบถ้ วนตำมเกณฑ์ อนุญ ำตดัง กล่ำ ว และได้ รั บ กำร
พิ จ ำรณำจำกตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ท ำให้ ห้ ุน ของบริ ษั ท กลับ มำซื อ้ ขำยในตลำดหลัก ทรั พ ย์ ได้ อี ก ครั ง้ เมื่ อ วัน ที่
6 มีนำคม 2543 ทังนี
้ ้ ในปี 2546 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้จนสำเร็ จ (ร้ อยละ 100 ของมูลหนี ้ทังหมด
้
ของบริ ษัท) ส่งผลให้ บริ ษัทมีกำไรจำกกำรโอนทรัพย์ชำระหนี ้จำนวน 87.90 ล้ ำนบำท และมีกำไรจำกกำรปรั บ
โครงสร้ ำงหนี ้ถึง 108.6 ล้ ำนบำท
ปี 2547 ในปี 2547 บริ ษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ จำก บริ ษัท สเตคอน เอเอ็มซี จำกัด มำเป็ นกลุ่ม
ถึง
คุณสุลดั ดำ อัศวปยุกต์กุล และได้ หยุดประกอบธุรกิจเดิมทังหมด
้
ได้ แก่ ธุรกิจเหมืองแร่ ดีบกุ และธุรกิจเหมืองหิน
ปี 2549 อุตสำหกรรม พร้ อมกันนี ้บริ ษัทได้ ขยำยไปดำเนินธุร กิจจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยบริ ษัทได้ ดำเนินกำรค้ ำน ้ำมัน
สำเร็ จรู ป (เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10 แห่ง พ.ร.บ. กำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2545) โดยขำยส่งให้ แก่ผ้ คู ้ ำ
น ้ำมันอิสระ (Jobbers) ภำยในประเทศ
ในปี 2548 บริ ษัทได้ ทำกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ น ้ำมันหล่อลืน่ ในเครื่ องหมำยกำรค้ ำของตนเองและรับจ้ ำง
ผลิต โดยบริ ษัทได้ ซื ้อทรัพย์สินของ บริ ษัท เอเพ็กซ์ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิ จผลิตและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์น ้ำมันหล่อลืน่ ที่ใช้ ในเครื่ องยนต์และเครื่ องจักรกล
ในปี 2549 บริ ษัทได้ เพิ่มกำรค้ ำน ้ำมันไบโอดีเซลและกลีเซอรี น และได้ หยุดประกอบธุรกิจกำรขำยน ้ำมันหล่อลื่น
เนื่ อ งจำกธุ ร กิ จ น ำ้ มัน หล่ อ ลื่ น มี ก ำรแข่ ง ขัน ที่ รุ น แรง ไม่ ส ำมำรถท ำก ำไรให้ กั บ บริ ษั ท ได้ ในปี เดี ย วกั น นี ้
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ ปิดหมวด REHABCO และให้ ย้ำยหลักทรัพย์ในหมวดดังกล่ำวที่มีคุณสมบัติตำมที่ ตลำด
หลัก ทรั พ ย์ กำหนด กลับ มำซือ้ ขำยในหมวดอุตสำหกรรมปกติพ ร้ อมขึน้ เครื่ อ งหมำย NC (Non-Compliance)
ซึง่ หลักทรัพย์ของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติตำมเกณฑ์ดงั กล่ำว ตลำดหลักทรัพย์ฯ จึงอนุญำตให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทย้ ำย
กลับมำซื ้อขำยในหมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค
ปี 2552 ในปี 2552 ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ ขึ ้นเครื่ องหมำย SP และได้ ถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริ ษัทออกจำกกระดำนซื ้อขำย
ถึง
หลักทรัพย์ และย้ ำยหลักทรัพย์ไปยังกลุม่ NPG ตังแต่
้ วนั ที่ 4 มิถนุ ำยน 2552 เนื่องจำกงบกำรเงินประจำปี 2551
ปี 2553 ภำยหลังกำรปรับปรุงงบกำรเงินของบริ ษัททำให้ มีผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2551 ขำดทุนสุทธิจำนวน 1.87 ล้ ำน
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บำท จำกเหตุผลดังกล่ำว ทำให้ บริ ษัทได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมกำรเพื่อจัดทำแผนฟื น้ ฟูกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
โดยกำรจัดทำแผนฟื น้ ฟูกำรดำเนินงำนของบริ ษัทพร้ อมกับได้ กำหนดทิศทำงให้ บริ ษัทดำเนินกำร (1) ให้ มีกำรหยุด
ประกอบกิจกำรด้ ำนพลังงำน (2) ให้ จำหน่ำยเงินลงทุน ทรัพย์สิน หนี ้สิน ที่สำมำรถทำได้ (3) นำกิจกำรใหม่เข้ ำมำ
เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท
ในปี 2553 บริ ษัทได้ มีกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ จำกกลุม่ ผู้ถือหุ้น คุณสุลดั ดำ อัศวปยุกต์กลุ มำเป็ น
กลุม่ คุณอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริ ญ และคุณพิพฒ
ั น์ รัชกิจประกำร
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2553 บริ ษัทได้ หยุดประกอบธุรกิจกำรขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง เนื่องจำกรำคำขำยถูกควบคุมจำก
นโยบำยรั ฐบำล ทำให้ ธุรกิจมีอัตรำกำไรต่ำ บริ ษัทจึงได้ มีกำรเปลี่ยนธุรกิจเดิม มำประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ผ่ำน
ดำวเทียม โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรจำก บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 8 ช่อง
สถำนี เป็ นระยะเวลำ 10 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวำคม 2553 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563)
ปี 2554 บริ ษัทได้ เพิ่มกำรประกอบธุรกิจด้ ำนสื่อวิทยุกระจำยเสียง โดยได้ รับสิทธิร่วมดำเนินรำยกำรวิทยุกับ บริ ษัท เอ.ซี.
ถึง
เรคคอร์ ด ส์ จ ำกัด โดยเป็ น ตัว แทนขำยโฆษณำและขำยเวลำทำงสถำนี วิ ท ยุก ระจำยเสีย งแห่ง ประเทศไทย
ปี 2555 (FM97.00 MHz) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2554 ถึง 31 พฤษภำคม 2555 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ หยุดดำเนินธุรกิจด้ ำนสื่อ
วิทยุ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ำยน 2555 เนื่องจำกผลประกอบกำรไม่เป็ นตำมที่ประมำณกำรไว้ ปั จจุบนั บริ ษัทประกอบ
ธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมเพียงธุรกิจเดียว และเมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2555 บริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัทจำก
เดิม บริ ษัท ซิโน-ไทย รี ซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด (มหำชน) (STRD) เป็ น บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ
จำกัด (มหำชน) (AJP) โดยมีผลกำรเปลีย่ นแปลงชื่อบริ ษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 ธันวำคม 2555
ปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นใหญ่ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุนเพิ่มในธุรกิจ
โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม โดยเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ำยน 2556 บริ ษัทได้ ทำสัญญำรับสิทธิร่วมผลิตรำยกำรกับ บริ ษัท เอ็ม
วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด เพิ่มอีกจำนวน 8 ช่องสถำนี เป็ นระยะเวลำ 10 ปี รวมเป็ น 16 ช่องสถำนีในปั จจุบนั
และเมื่อวันที่ 4 มิถนุ ำยน 2556 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรยื่นคำขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์
เพื่อให้ บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นควำมถี่ในระดับชำติ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับใบอนุญำตฯ ดั งกล่ำวแล้ ว
เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2556
เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2556 บริ ษัทได้ รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้ บริ ษัทพ้ นเหตุอำจถูกเพิกถอน
และให้ หลักทรัพย์ บริ ษัท “AJP” ซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปี 2557 วันที่ 28 เมษำยน 2557 มติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557 อนุมัติกำรเพิ่มทุนของบริ ษัท และจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (AJP-W1) จำนวน 100,000,000 หน่วย ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้น (Rights Offering ) 2 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ และมีอตั รำกำรใช้ สิทธิเป็ น ใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น
รำคำกำรใช้ สทิ ธิ 3 บำทต่อหุ้น
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เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ให้ แก่กลุม่ ผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จำกัด จำนวน 5,625,000 หุ้น บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด
(MAT) จำนวน 46,150,000 หุ้น และนำยธนำ เบญจำทิกลุ จำนวน 12,000,000 หุ้น โดยมีรำคำหุ้นละ 8 บำท และ
หุ้นเพิ่มทุนจำนวน 28,000,000 หุ้น เนื่องจำกกำรปรับสิทธิ ในกรณีที่บริ ษัทมีกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ในรำคำ
ต่ำ และมีมติปรับรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท เพื่อให้
สอดคล้ องกับกำรเพิ่มทุนของบริ ษัท และเพื่อรักษำมูลค่ำแห่งสิทธิตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ ด้อยค่ำลง
โดยมีอตั รำกำรใช้ สิทธิใหม่เป็ น ใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่ง หน่วยใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญได้ 1.27 หุ้น รำคำกำรใช้ สิทธิ
ใหม่ 2.36 บำทต่อหุ้น กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้ ำงต้ น ทำให้ บริ ษัทมีห้ นุ สำมัญจำก 200,000,000 หุ้น เป็ นทังหมด
้
291,775,000 หุ้น อนึ่ง บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ชำระ จำนวน 100,000,000 บำท ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียน
ส่วนที่สำรองไว้ สำหรับรองรับกำรใช้ สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท รวมเป็ นทุนจดทะเบียน
ทังหมดจ
้
ำนวน 391,775,000 บำท หลังกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
้ ษัทย่อย 2 บริ ษัท ดังนี ้
ปี 2558 เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติอนุมตั ิกำรจัดตังบริ
1. บริ ษั ท เอเจพี อิ น ฟอร์ เ มชั่น เทคโนโลยี จ ำกัด (AJP Information Technology Ltd.) หรื อ AJPIT โดยมี ทุน
จดทะเบี ย นเป็ น จ ำนวน 10,000,000 บำท มูล ค่ ำ หุ้น ที่ ต รำไว้ ห้ ุน ละ 10 บำท จ ำนวน 1,000,000 หุ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งบริ ษัทจะถือหุ้นใน AJPIT
เป็ นจำนวน 999,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทังหมด
้
2. บริ ษัท เอเจพี พำวเวอร์ จำกัด (AJP Power Ltd.) หรื อ AJP Power โดยมีทุน จดทะเบียน 10,000,000 บำท
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท จำนวน 1,000,000 หุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจด้ ำนพลังงำน และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งบริ ษัทจะถือหุ้นใน AJP POWER เป็ นจำนวน 999,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจำนวน
หุ้นทังหมด
้
และทังสองบริ
้
ษัทได้ จดทะเบียนจัดตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรปฏิบตั ิตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่
26 พฤศจิกำยน 2557 โดยจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จำกัด
จ ำนวน 5,625,000 หุ้น บริ ษั ท มี เ ดี ย เอเจนซี ไทย จ ำกัด (MAT) จ ำนวน 46,150,000 หุ้น และนำยธนำ
เบญจำทิ กุล จ ำนวน 12,000,000 หุ้น โดยมี ร ำคำหุ้น ละ 8 บำท แล้ ว และบริ ษั ท ได้ เ พิ่ มช่ อ งสถำนี อีก 1ช่อง
เพื่อผลิตรำยกำรที่อยู่ภำยใต้ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จำกัด ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 และบริ ษัทได้ สทิ ธิใน
กำรบริ หำรโฆษณำอีกจำนวน 5 ช่องสถำนี จำก บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558 มติ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 อนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทจำนวน 263,775,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น
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แต่ละรำยถื อ อยู่ (Rights Offering) ในอัต รำจัด สรร 1 หุ้น เดิ ม ต่อ 1 หุ้น ใหม่ ในรำคำเสนอขำย 6 บำทต่อหุ้น
จำกทุนจดทะเบียนเดิม 391,775,000 บำท เป็ นจำนวน 655,550,000 บำท
เมื่ อ วันที่ 14 พฤษภำคม 2558 มติ ที่ ป ระชุมสำมัญ ผู้ถื อหุ้นครั ง้ ที่ 1/2558 (ครั ง้ ที่ เลื่อนออกมำ) อนุมัติลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทจำนวน 97,062,354 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 655,550,000 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน
558,487,646 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั จำหน่ำยไม่ได้ ของบริ ษัท จำนวน 97,062,354 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ ห้ ุนละ 1 บำท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จำนวน 32,059,924 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
558,487,646 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน 590,547,570 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 32,059,924 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท เพื่อเป็ นกำรรองรับกำรปรับสิทธิ ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิ AJP-W1
เมื่ อ วัน ที่ 3 สิ ง หำคม 2558 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ำมัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 3/2558 ได้ มี ม ติ อ นุ มัติ แ ก้ ไขชื่ อ บริ ษั ท เป็ น
บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ คอร์ ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) และชื่ อ ย่อ หลัก ทรั พ ย์ เ ป็ น DCORP โดยบริ ษั ท ได้ ด ำเนิ น กำร
จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงแล้ ว เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ ทำบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญำให้ สทิ ธิร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนดกับ
บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนี โดยให้ มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ตุลำคม 2558 เป็ นต้ นไป
เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2558 ที่ประชุมกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2558 มีมติดงั นี ้
1. อนุมตั ิให้ รับโอนสิทธิในกำรบริ หำรเวลำโฆษณำกำรแข่งขันกอล์ฟรำยกำร PGA EUROPEAN TOUR มูลค่ำ
รวมทังสิ
้ ้น 254.79 ล้ ำนบำท จำก บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี่ไทย (จำกัด) (MAT) โดยไม่มีคำ่ ตอบแทน
2. อนุมตั ิกำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท วินชัย จำกัด (WIND) ซึง่ ประกอบธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ จำก
K-Shipping Co., Ltd ในจำนวน 12,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ WIND ในรำคำหุ้นละ
13,700 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น 171,250,000 บำท
3. อนุมตั ิกำรจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยของบริ ษัท ในนำม บริ ษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จำกัด เพื่อประกอบ
กิจกำรให้ สนิ เชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้ กำรกำกับ (Nano-Finance) โดยบริ ษัทย่อยดังกล่ำวจะมี
ทุนจดทะเบียนทังสิ
้ ้น 50,000,000 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
5 บำท
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิ กำยน 2558 บริ ษัทได้ ทำบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนด กับ บริ ษัท เอ็ม วี
เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนีที่เหลือ โดยเป็ นกำรทยอย
ยกเลิก (คืน) ช่องสัญญำณของช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 ตุลำคม 2558 เป็ นต้ นไป
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ปี 2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559 บริ ษัทได้ ทำบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนด (ยกเลิกเงื่อนไขกำร
ทยอยคืนช่องโปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ ) กับ บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์ ) จำกัด โดยเป็ นกำรยกเลิก
ช่องสัญญำณของช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนี ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2559
เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท อนุมตั ิกำรจำหน่ำยเงินลงทุนทังหมดของบริ
้
ษัทใน
บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยูใ่ นอัตรำร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ของบริ ษัทดังกล่ำว ให้ แก่ นำยวรัญญู สุจิวรพันธ์ พงศ์ และบริ ษัท โกลบอล ไอซีที จำกัด ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท โดยมีมูลค่ำตำมบัญชี
(Book Value) ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2558 หุ้ นละ 6.15 บำท ในรำคำหุ้ นละ 8.10 บำท รวมเป็ นเงิ น ทัง้ สิ น้
8,101,970.11 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559 มติทปี่ ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อนุมตั ิกำรเข้ ำร่วมลงทุนกับ Hainan Yingli
New Energy Resources Co., Ltd (Yingli) โดยบริ ษัทจะร่ วมลงทุนในกำรผลิต จำหน่ำย และส่งออกแผงเซลล์
แสงอำทิตย์กบั Yingli โดยเข้ ำลงทุนใน บริ ษัท ลี่ซนั โซล่ำ จำกัด (Lison) ซึ่งเป็ นบริ ษัทลูกของ Yingli ผ่ำน บริ ษัท
ดี มี เ ตอร์ พำวเวอร์ จ ำกัด (DPower) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้น อยู่ใ นจ ำนวนร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนทังหมด
้
มูลค่ำกำรลงทุนทังหมดเป็
้
นจำนวนเงิน 413,691,000 บำท
เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2559 ได้ ลงนำมในบันทึกข้ อตกลง จำนวน 2 ฉบับ กับผู้ลงทุนในประเทศฟิ ลิปปิ น ส์
เพื่อเข้ ำทำกำรตรวจสอบสถำนะในบริ ษัทจำนวน 2 บริ ษัท ที่จดทะเบียนจัดตังในประเทศฟิ
้
ลิปปิ นส์ ซึ่งประกอบ
ธุรกิ จพลังงำนในประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์ เพื่อเข้ ำซือ้ หุ้นจำนวนร้ อยละ 40 ของหุ้นของบริ ษัททัง้ 2 บริ ษัทดังกล่ำ ว
โดยปั จจุบันยังมิได้ มีกำรลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยหุ้น จนกว่ำกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย (Legal Due
Diligence) จะแล้ วเสร็ จ
เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมกำร บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ครั ง้ ที่
7/2559 ได้ มีมติอนุมตั ิขำยหุ้นสำมัญ ทังหมดของ
้
บริ ษัท วินชัย จำกัด (WIND) ที่ บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทถือครองอยู่จำนวนร้ อยละ 25 ต่อมำ เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2559 บริ ษัทตกลงจำหน่ำยหุ้น
สำมัญใน WIND จำนวนร้ อยละ 25 ให้ แก่ บริ ษัท เฟิ ร์ส อัลฟำ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็ นมูลค่ำ 215,000,000 บำท
และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 7/2559 ให้ ทำกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรใน บริ ษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล
จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เนื่องจำก บริ ษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จำกัด ไม่มีกำรลงทุนและไม่มีรำยได้ จำก
กำรดำเนินงำน และได้ ทำกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ เรี ยบร้ อยแล้ ว
เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2559 และอยูใ่ นระหว่ำงกำรชำระบัญชี
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เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 ที่ประชุมกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2559 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำซชีวภำพที่จงั หวัดสุพรรณบุรี ซึง่ ดำเนินกำรโดยบริ ษัท บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน
จำกัด (อัครวัฒน์ฯ) มูลค่ำรวม ไม่เกิน 290 ล้ ำนบำท
วันที่ 28 ธันวำคม 2559 บริ ษัทได้ เข้ ำทำสัญญำกับผู้ถือหุ้นเดิมของอัครวัฒน์ฯ เพื่อแก้ ไขข้ อตกลงภำยใต้ สญ
ั ญำซื ้อ
ขำยหุ้น โดยมีรำยละเอียดกำรแก้ ไขที่สำคัญ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมดำเนินกำรปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นในอัครวัฒน์ฯ
และจะดำเนินกำรให้ บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด ซึ่งรับโอนหุ้นในอั ครวัฒน์ฯ บำงส่วนจำกผู้ถือหุ้นเดิม
เป็ นผู้โอนหุ้นให้ กบั บริ ษัทภำยใต้ เงื่อนไขของสัญญำซื ้อขำยหุ้นต่อไป
วันที่ 30 ธันวำคม 2559 บริ ษัทได้ รับโอนหุ้นส่วนแรกจำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 ของหุ้นทังหมดของ
้
อัครวัฒน์ฯ โดยบริ ษัทได้ ชำระรำคำซื ้อขำยหุ้นสำหรับกำรโอนหุ้นส่วนแรกให้ แก่ บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด
รวมเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 36,078,245 บำท เรี ยบร้ อยแล้ ว
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

กลุม่ ธุรกิจพลังงำน

กลุม่ ธุรกิจมีเดีย

บจ. ดีมีเตอร์ มีเดีย

บจ. อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน

บจ. ดีมีเตอร์ พำวเวอร์

บริ ษัทมีกำรลงทุนหลักในบริ ษัทย่อยที่ประกอบด้ วย ธุรกิจมีเดีย และธุรกิจพลังงำน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

1. ธุรกิจหลักโทรทัศน์ดำวเทียม
บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด เป็ นผู้บริ หำรสถำนีโทรทัศน์
ผ่ำนดำวเทียม ช่อง SEXY
TV

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (ร้ อยละ)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
และจานวนหุ้น

99

1.บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)
479,998 หุ้น
2.นำยอภิเชฐ ปุสรี
1 หุ้น
3.นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์ 1 หุ้น
รวม
480,000 หุ้น
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
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ชื่อบริษัท
2. ธุรกิจพลังงำน
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์
จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (ร้ อยละ)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
และจานวนหุ้น

เป็ นบริ ษัท ที่ประกอบธุรกิจ
ให้ บริ กำรเกี่ยวกับโครงกำร
ผลิ ต ไฟฟ้ ำ จำกพลั ง งำน
ทดแทน

99

1.บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)
8,499,998 หุ้น
2.นำยอภิเชฐ ปุสรี
1 หุ้น
3.นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์ 1 หุ้น
รวม
8,500,000 หุ้น
(มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท)
1. บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)
8,200 หุ้น
2. บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด
16,800 หุ้น
3. นำยทิษณุ ธนญำธรณ์ 17,500 หุ้น
4. นำงณิญำ ธนญำธรณ์ 2,500 หุ้น
5. นำงสำวภคนัท ธนญำธรณ์ 2,500 หุ้น
6. นำยธนภณ ธนญำธรณ์ 2,500 หุ้น
รวม
50,000 หุ้น
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)

บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืช เป็ นบริ ษัทที่ธุรกิจพลังงำน
หมุนเวียน จำกัด
ไฟฟ้ำก๊ ำซชีวภำพ

16.401

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
- ไม่มี –

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจมีเดีย
กลุ่มธุรกิจมีเดีย ประกอบด้ วย
2.1 ธุรกิจโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม
2.2 ธุรกิจคอนเทนต์ ได้ แก่
- คอนเทนต์ EDGE Sport

1 ธุรกรรมกำรเข้ ำซือ้ หุ้นจะแบ่งออกเป็ น 3 ครั ง้ คือ ครั ง้ ที่ 1 ภำยในเดือนธันวำคม 2559 จำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 ของหุ้น

ทังหมดของอั
้
ครวัฒน์ฯ, ครัง้ ที่ 2 ภำยในเดือนมกรำคม 2560 จำนวน 8,619 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 17.24 ของหุ้นทังหมดของอั
้
ครวัฒน์ฯ และครัง้ ที่
3 ภำยในเดือนกรกฎำคม 2560 จำนวน 8,181 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.36 ของหุ้นทังหมดของอั
้
ครวัฒน์ฯ รวมทังหมด
้
25,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
50 ของหุ้นทังหมดของอั
้
ครวัฒน์ฯ ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2559 บริ ษัทได้ รับโอนหุ้นส่วนแรกจำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 ของ
หุ้นทังหมดของ
้
อัครวัฒน์ฯ โดยบริ ษัทได้ ชำระรำคำซื ้อขำยหุ้นสำหรับกำรโอนหุ้นส่วนแรกให้ แก่ บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด รวมเป็ น
จำนวนเงินทังสิ
้ ้น 36,078,245 บำท เรียบร้ อยแล้ ว
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- คอนเทนต์ Golf European
2.3 ธุรกิจภำพยนตร์ และซีรีส์
2.1 การประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม โดยกำร
ได้ รับสิทธิ ในกำรจัดหำ และ/หรื อ ผลิตโปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ และ/หรื อกำรทำสัญญำร่ วมผลิตรำยกำรกับผู้ร่วมผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม ตำมสัญญำร่วมผลิตรำยกำรกับ บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์)
จำกัด ที่เหลือจำนวน 8 ช่องสถำนี ซึง่ บริ ษัทอนุญำตให้ ผ้ รู ่วมผลิตรำยกำร ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ โปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์
โดยมีเนื ้อหำสำระ ไม่ขดั กับควำมสงบเรี ยบร้ อย จำรี ตประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชำชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมำย
และควำมมัน่ คงของประเทศ เพื่อเผยแพร่ ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม ทังนี
้ ้ บริ ษัทใช้ ใบอนุญำตเพียง 5 ช่อง
สถำนี
อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินธุรกิจสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบกิ จกำรกำรกระจำยเสียงและกิ จกำรโทรทัศน์ และพระรำชบัญญัติองค์ กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ และกำกับกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง และวิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)
กลุ่มบริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ โดย บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ (ลำว) จำกัด ได้ เข้ ำไปลงทุนธุรกิจโทรทัศน์ ในประเทศ
สำธำรณรั ฐประชำชนลำว โดยรั บสัมปทำนในกำรทำโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียมจำกรั ฐบำลลำว ซึ่งมีอำยุสมั ปทำน 30 ปี
นับตังแต่
้ ปี 2547 นอกจำกนี ้ บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ (ลำว) จำกัด ได้ ทำสัญญำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียมกับ บริ ษัท ไทย
คม จำกัด (มหำชน) (ดำวเทียมไทยคม 5) โดย บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ลำว) จำกัด ได้ ทำสัญญำว่ำจ้ ำงให้ บริ ษัท เอ็มวี
เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตโปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ให้ กบั บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ลำว) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว
ซึง่ สำมำรถพิจำรณำจำก: ผังรำยละเอียด ของธุรกิจโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมของบริ ษัท
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ส่ งสัญญาณออกอากาศ (UP LINK)

ดาวเทียมไทยคม

สถานีภาคพืน้ ดิน
ไทยคม

ทาสัญญาเช่ าช่ องสัญญาณดาวเทียม

บ. MVL (ลาว)*

ส่ งรายการต่ างๆ

ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการแต่ เพียงผู้เดียว

บ. MVTV (ไทย)

ได้ รับสิทธิผลิตรายการจาก MVL

ผ่ านช่ องทาง Internet

ทาสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการ

DCORP
ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการ

ช่ องสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
5 ช่ องสถานี (ผู้ผลิตรายการ)

ผลิตรายการและส่ งรายการผลิตต่ างๆ

หมายเหตุ : * บ.MVL (ลาว) เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว

อย่ำงไรก็ ตำม กำรประกอบธุรกิ จโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัทจะสำมำรถดำเนินกำรได้ 2 รู ปแบบ คือ
(1) ธุรกิ จผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียม (Production) และ (2) ธุรกิ จให้ บริ กำรให้ สิทธิ ร่วมผลิต (Resell) ซึ่งใน
เบื ้องต้ นบริ ษัทได้ พิจำรณำประโยชน์สงู สุดที่จะได้ รับในกำรประกอบธุรกิจโดยกำรหำรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรให้ สิทธิร่วม
ผลิตรำยกำรกับผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม (Resell) จำนวนทังหมด
้
5 ช่องสถำนี
รำยละเอียดและผู้เกี่ยวข้ องของธุรกิจโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมและเคเบิลทีวีท้องถิ่น
1. เจ้ ำของผลิตภัณฑ์: ได้ แก่ ผู้ผลิตสินค้ ำและบริ กำร เช่น ผู้ผลิตเครื่ องดื่ม หรื อผู้ผลิตสินค้ ำอุปโภคบริ โภค เช่น
บริ ษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสบู่ แชมพู เป็ นต้ น ในอดีตเจ้ ำของผลิตภัณฑ์ที่จะต้ องกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์
ของตนเอง มักจะใช้ ช่องทำงโฆษณำเช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หรื อสื่อหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น อย่ำงไรก็ดี ปั จจุบนั ช่องทำง
โฆษณำมีหลำกหลำยมำกขึ ้น เช่น อินเตอร์ เน็ตและโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทเจ้ ำของผลิตภัณฑ์มกั ว่ำจ้ ำง
บริ ษัทที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ ำนกำรทำแผนโฆษณำและซื ้อสื่อโฆษณำให้ ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย โดยมักจะว่ำจ้ ำง
บริ ษัทตัวแทนโฆษณำในกำรวำงแผน จัดทำ และหำช่องทำงโฆษณำเพื่อให้ โฆษณำเข้ ำถึงกลุม่ เป้ำหมำยให้ ได้ มำกที่สดุ
2. ตัวแทนโฆษณำ: ได้ แก่ บริ ษัทตัวแทนผู้ผลิตสินค้ ำในกำรจัดทำโฆษณำจัดซื ้อช่องทำงกำรโฆษณำและวำงแผน
กำรโฆษณำ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทตัวแทนโฆษณำจะเป็ นผู้วำงแผนภำพรวมของกำรโฆษณำ ช่องทำงโฆษณำ และลักษณะ
ของข่ำวสำร ตัวอย่ำงบริ ษัทตัวแทนโฆษณำ เช่น บริ ษัท J. Walter Thompson จำกัด และ บริ ษัท Ogilvy จำกัด เป็ นต้ น
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3. ผู้ให้ บริ กำรเนื ้อหำ: ได้ แก่ ผู้ที่ผลิตเนื ้อหำรำยกำรสำหรับโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม เช่น ผู้ผลิตละคร ผู้ผลิตเพลง
หรื อ ผู้ผลิตหนัง ตัวอย่ำงบริ ษัทผู้ให้ บริ กำรเนือ้ หำ เช่น บริ ษัท จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน) และ บริ ษัท อำร์ เอส
เอนเตอร์ เทนเม้ นท์ จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ผู้ให้ บริ กำรเนื ้อหำโดยส่วนใหญ่จะขำยเนื ้อหำของตนให้ ผ้ ผู ลิตรำยกำร
โทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมเพื่อใช้ ในกำรออกอำกำศ
4. ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม: ได้ แก่ ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์เพื่อถ่ำยทอดผ่ำนดำวเทียม ทังนี
้ ้ ผู้ผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมสำมำรถเปรี ยบเทียบได้ กับเจ้ ำของสถำนีฟรี ทีวี เช่น ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 เป็ นต้ น
อย่ำงไรก็ตำม โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมมีควำมแตกต่ำงจำกฟรี ทีวีทวั่ ไป เนื่องจำก โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมแต่ละช่องจะมี
แนวทำงของช่องที่ชัดเจน ไม่แบ่งแยกรำยกำรตำมช่วงเวลำเหมือนฟรี ทีวี ตัวอย่ำงเช่น ช่องกลุ่ม NEXT Platform ได้ แก่
NEXT Series Movie Music และ วันวำน จะเป็ นรำยกำรบันเทิงครบทุกรู ปแบบ ทังหนั
้ ง เพลง ซีรีส์ (ผลิตโดย บริ ษัท เอ็ม
ไอ ซี จำกัด) และ HIT 66 จะเป็ นรำยกำรวำไรตี ้ 24 ชัว่ โมง (ผลิตโดย บริ ษัท 94 เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จำกัด)
5. ผู้ให้ บริ กำรสำยเคเบิล: ได้ แก่ ผู้ให้ บริ กำรสำยเคเบิลเพื่อส่งสัญญำณอินเตอร์ เน็ตทั่วไป เนื่องจำก ผู้ผลิต
รำยกำร โทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมต้ องส่งข้ อมูล (สัญญำณภำพและเสียง) ที่ผลิตได้ ไปที่สถำนีภำคพื ้นดินก่อนที่จะ Uplink ไป
ที่ดำวเทียม ตัวอย่ำงบริ ษัทผู้ให้ บริ กำรสำยเคเบิล ได้ แก่ บริ ษัท 3BB จำกัด และ บริ ษัท ซิมโฟนี่ จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น
6. สถำนีภำคพื ้นดิน: ได้ แก่ สถำนีภำคพื ้นดินที่มีหน้ ำที่ Uplink สัญญำณข้ อมูลไปที่ดำวเทียม ทังนี
้ ้ โดยปกติ
สถำนีภำคพื ้นดินจะเป็ นส่วนหนึง่ ของบริ ษัทที่ให้ บริ กำรดำวเทียม
7. ผู้ให้ บริ กำรดำวเทียม: ได้ แก่ บริ ษัทผู้ให้ บริ กำรดำวเทียมในกำรติดต่อสื่อสำร ส่งสัญญำณโทรทัศน์ หรื อ
ส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง ตัวอย่ำงบริ ษัทผู้ให้ บริ กำรดำวเทียม ได้ แก่ บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น
8. ผู้ให้ บริ กำรเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม: ได้ แก่ ผู้ให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมซึ่งโดยปกติผ้ ูให้ บริ กำร
ดำวเทียม จะเป็ นผู้ให้ บริ กำรเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม ตัวอย่ำงบริ ษัทผู้ให้ บริ กำรเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม ได้ แก่ บริ ษัท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น
9. ผู้ให้ บริ กำรติดตังจำนดำวเที
้
ยม: ได้ แก่ บริ ษัทผู้ให้ บริ กำรติดตังจำนดำวเที
้
ยมกับผู้บริ โภค ตัวอย่ำงบริ ษัท
ผู้ให้ บริ กำรติดตังจำนดำวเที
้
ยม ได้ แก่ บริ ษัท พีเอสไอ จำกัด
10. ผู้บริ โภค: ได้ แก่ ประชำชนทัว่ ไป
คู่สัญญาของบริษัท
รำยละเอียดช่องสถำนีที่บริ ษัททำสัญญำร่วมผลิตรำยกำรกับผู้ผลิตรำยกำร 5 ช่องสถำนี มีดงั ต่อไปนี ้
ลาดับ

ชื่อสถานี

1

N-EXT Movies

2

N- EXT Series

เลขที่
และอายุใบอนุญาต
B1-S21040-0098-57
4 ส.ค. 58-3 ส.ค.60
B1-S21040-0104-57
4 ส.ค.58-3 ส.ค.60

ลักษณะรายการ
ภำพยนตร์

คู่สัญญา
ณ 31 มี.ค.59
บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส และ บริ ษัท

วำไรตี ้เพลงลูกทุง่ บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส และ บริ ษัท

หมายเหตุ
-

- 13 -

ลาดับ

ชื่อสถานี

3

N-EXT วันวำน

4

N-EXT Music

5

LIFE TV

เลขที่
และอายุใบอนุญาต
B1-S21040-0115-57
25 ส.ค.58-24 ส.ค.60
B1-S21040-0113-57
25 ส.ค.58-24 ส.ค.60
B1-S21040-0132-57
22 ก.ย.58-21 ก.ย.60

ลักษณะรายการ
ภำพยนตร์

คู่สัญญา
ณ 31 มี.ค.59
บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส และ บริ ษัท

วำไรตี ้

บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส และ บริ ษัท

วำไรตี ้

บจ.เฟิ ร์ส กรุ๊ป และ บจ.พีไฟว์

หมายเหตุ

หมำยเหตุ - ในลำดับที่ 3-5 บริษัทได้ ทำสัญญำร่วมผลิตรำยกำรกับ บจ.เฟิ ร์สฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 59 โดยใช้ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรทัศน์
ทัง้ 3 ใบ เริ่มตังแต่
้ 1 ต.ค. 59 - วันสิ ้นสุดของใบอนุญำต (ยกเว้ นใบอนุญำต B1-S21040-0115-57 เริ่มสัญญำตังแต่
้ วนั ที่ 1 พ.ย.
59) โดยผลตอบแทนแบ่งเป็ นของบริษัทร้ อยละ 10 และของ บจ.เฟิ ร์สฯ ร้ อยละ 90 ของรำยได้ หลังหักค่ำใช้ จำ่ ยทังหมด
้
- ต่อมำ ในลำดับที่ 1, 2 และ 5 บริษัทได้ แจ้ งยกเลิกต่อ กสทช. เนื่องจำกไม่ได้ ออกอำกำศ เผยแพร่ภำพในช่องดังกล่ำวแล้ ว

สาระสาคัญของสัญญา
1. สัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการระหว่ างบริษัท กับ บริษัท เอ็ม วี เทเลวิช่ ัน (ไทยแลนด์ ) จากัด
บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (MVTV) (“ผู้ให้ สิทธิ ”) ให้ สิทธิ แก่ บริ ษัท (“ผู้รับสิทธิ ”) ในกำรจัดหำ
และ/หรื อ ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ และ/หรื อ ทำสัญญำร่ วมผลิตรำยกำรกับผู้ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ณ วันที่ 31 มีนำคม
2559 จำนวน 5 ช่องสถำนี และบริ ษัทได้ รับสิทธิ หรื อให้ ผ้ รู ่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำของผู้ให้ สทิ ธิภำย
ใต้ เครื่ องหมำย MVTV
2. สัญญาร่ วมผลิตรายการระหว่ างบริษัทกับผู้ร่วมผลิตรายการจานวน 5 ช่ องสถานี
บริ ษัท (“ผู้อนุญำต”) อนุญำตให้ ผ้ รู ่ วมผลิตรำยกำร ร่ วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ โดยมีเนื ้อหำสำระ ไม่ขดั กับควำม
สงบเรี ยบร้ อย จำรี ตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชำชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมำย และควำมมัน่ คงของประเทศ
เพื่อเผยแพร่ ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ชื่อโปรแกรมรำยกำร ลักษณะรำยกำร และระยะเวลำของแต่ละ
สัญญำ หรื อช่องสัญญำณ โดยจะมีเนื ้อหำรำยกำร 54 นำที และจัดให้ มีโฆษณำได้ 6 นำที ต่อ 1 ชัว่ โมงของเวลำรำยกำร
โทรทัศน์ (เวลำโฆษณำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำมแต่กฎหมำยกำหนด) กรณีผ้ รู ่ วมผลิตรำยกำรไม่สำมำรถร่ วมผลิต
รำยกำรจนครบกำหนดตำมระยะเวลำสัญญำ ผู้ร่วมผลิตรำยกำรตกลงให้ ผ้ อู นุญำตมีสทิ ธินำเช็คที่ผ้ รู ่วมผลิตรำยกำรวำงไว้
เป็ นหลักประกันเข้ ำธนำคำรเพื่อเรี ยกเก็บเงิน ซึ่งมีมูลค่ำเท่ำกับ ค่ำเช่ำรำยเดือนจำนวน 1–3 เดือน (แตกต่ำงกันไปตำม
แต่ละสัญญำที่ทำกับผู้ร่วมผลิตรำยกำรแต่ละรำย แต่ทงนี
ั ้ ้เป็ นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำเดิมที่ผ้ ูร่วมผลิตรำยกำรแต่ละ
รำยได้ เคยทำไว้ กบั MVTV) และสำมำรถริ บหลักประกันตำมสัญญำได้ ทงหมด
ั้
รวมทังผู
้ ้ อนุญำตมีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่ ำเสียหำย
ใดๆ ที่เกิดขึ ้น พร้ อมทังเบี
้ ้ยปรับในอัตรำร้ อยละ 2 ต่อเดือนนับแต่วนั ที่ผ้ อู นุญำตได้ รับควำมเสียหำย จนกว่ำ ผู้ร่วมผลิต
รำยกำรจะชำระจนครบถ้ วน
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แผนผังโครงสร้ างสัญญาของผู้เกี่ยวข้ อง :
ทำสัญญำให้ สิทธิร่วม
ผลิตรำยกำร

จ่ำยค่ำตอบแทน

MVTV
ให้ สิทธิกำรเช่ำสถำนี 5 ช่องสถำนี

DCORP
จ่ำยค่ำเช่ำสถำนี

ผู้ผลิตรายการ 5* ช่ อง

ให้ ผ้ ผู ลิตรำยกำรเช่ำสถำนีเพื่อผลิตรำยกำร

ทำสัญญำร่วม
ผลิตรำยกำร
หมายเหตุ : สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559

3. สัญญาซือ้ สิทธิบริหารเวลาออกอากาศระหว่ างบริษัทกับ บริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด “MAT”
MAT ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ห ำรจัด กำรเวลำกำรออกอำกำศ กำรซื อ้ ขำยเวลำ เช่ ำ ให้ เ ช่ ำ เวลำกำรออกอำกำศ
กำรโฆษณำสินค้ ำ ธุรกิจและกำรบริ กำร กำรดำเนินรำยกำร กำรหำผู้ร่วมผลิตรำยกำร
เนื่ อ งจำก ธุ ร กิ จ เคเบิ ล้ ที วี เกิ ดควำมซบเซำเป็ น อย่ำงมำกจำกผลกระทบของกฎหมำย ท ำให้ MAT ซึ่ง เป็ น
ผู้ดำเนินกำรช่องโทรทัศน์ ไม่สำมำรถประกอบกิจกำรได้ ตำมเป้ำหมำย ส่งผลให้ บริ ษัทในฐำนะผู้มีสิทธิในกำรบริ หำรเวลำ
โฆษณำของช่องโทรทัศน์ ไม่สำมำรถขำยเวลำโฆษณำได้ และสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวส่งผลทำให้ MAT มีภำระหนี ้จำกกำร
รับประกันรำยได้ ขนต
ั ้ ่ำให้ กบั บริ ษัท ดังนัน้ เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2558 บริ ษัทได้ ตกลงเงื่อนไขสำระสำคัญของสัญญำใหม่
ดังนี ้
ให้ รับโอนสิทธิในกำรบริ หำรเวลำโฆษณำกำรแข่งขันกอล์ฟรำยกำร PGA EUROPEAN TOUR มูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น
254.79 ล้ ำนบำท จำก MAT เนื่องจำกเป็ นกำรเสนอสิทธิเพิ่มเติมนอกเหนือจำกสิทธิบริ หำรเวลำโทรทัศน์ดำวเทียมที่มีอยู่
เดิ ม ตำมสัญ ญำซื อ้ สิ ท ธิ บ ริ ห ำรเวลำออกอำกำศ สัญ ญำฉบับ ลงวัน ที่ 30 มกรำคม 2558 กั บ MAT ให้ แก่ บ ริ ษั ท
อันเนื่องมำจำก MAT ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำซื ้อสิทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศดังกล่ำวได้
และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2558 บริ ษัทได้ เข้ ำทำสัญญำปรับโครงสร้ ำงหนี ้กับ MAT จำกกำรรับประกันรำยได้
ขันต
้ ่ำ ตำมสัญญำซื ้อสิทธิบริ หำรเวลำฯ จำนวน 93.54 ล้ ำนบำท โดยตำมสัญญำดังกล่ำว MAT ตกลงที่จะชำระหนี ้จำก
กำรค ้ำประกันรำยได้ ขนต
ั ้ ่ำจำนวน 93.54 ล้ ำนบำท โดยแบ่งชำระออกเป็ น 36 งวด ในจำนวนงวดละ 2,679,328.20 บำท
(เป็ นจำนวนรวมดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 ต่อปี แล้ ว) โดย MAT จะเริ่ มชำระหนี ้งวดแรกภำยในวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนธันวำคม
2558 และจะชำระหนี ้งวดถัดไปภำยในวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนถัดไป
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นอกจำกนี ้ MAT จะทำกำรชำระดอกเบี ้ยผิดนัดอันเกิดจำกกำรรับประกันรำยได้ ขนต
ั ้ ่ำ จำนวน 1,703,493.75
บำท ให้ แก่บริ ษัทพร้ อมกับกำรชำระหนี ้งวดสุดท้ ำย
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทเข้ ำไปเป็ นคู่สญ
ั ญำกับผู้ร่วมผลิตรำยกำร ซึ่งบริ ษัทอนุญำตให้ ผ้ รู ่ วมผลิตรำยกำร ผลิตรำยกำรโทรทัศน์
โปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ โดยมีเนื ้อหำสำระไม่ขดั กับควำมสงบเรี ยบร้ อย จำรี ตประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชำชน
ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมำยและควำมมัน่ คงของประเทศ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกำร
กระจำยเสี ย งและกิ จ กำรโทรทัศ น์ และพระรำชบัญ ญั ติ อ งค์ ก รจัด สรรคลื่ น ควำมถี่ แ ละก ำกับ กำรประกอบกิ จ กำร
วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งบริ ษัทได้ ดำเนินกำรยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อ โทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นควำมถี่ในระดับชำติ เพื่อเผยแพร่
ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม

2.2 ธุรกิจคอนเทนต์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ดำเนินกำรภำยใต้ โมเดล “กำรคัดสรรรำยกำรกีฬำต่ำงประเทศที่เป็ นที่นิยมทัว่ โลก” ตังแต่
้ กำรเลือกประเภทกีฬำ
กำรติดต่อตัวแทนต่ำงประเทศ กำรทำกำรตลำด กำรบริ หำรคอนเทนต์ และกำรจัดจำหน่ำยทำงช่องทีวีต่ำงๆ โดยมุ่งเน้ นที่
จะนำเสนอประเภทกีฬำสำกลที่เป็ นที่นิยม รวมถึงกีฬำแปลกใหม่แต่ยงั คงควำมสนุกตื่นเต้ นน่ำติดตำม เพื่อตอบสนอง
ควำมต้ องกำรที่หลำกหลำยของผู้บริ โภค ปั จจุบนั บริ ษัทมีคอนเทนต์กีฬำที่เลือกสรรมำ ดังนี ้
คอนเทนต์ EDGE Sport

ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงงาน
EDGE Sport กีฬำแอ็คชัน่ และกำรแข่งขันระดับโลก สุดยอดช่องกีฬำแอคชัน่ ที่รวมเอำกีฬำแอคชัน่ ต่ำงๆ
ที่ ส นุก ตื่ น เต้ น และน่ ำติดตำม มำไว้ ใ นช่ องเดีย ว ไม่ว่ำจะเป็ น กี ฬ ำสเกต เซิ ร์ ฟ บอร์ ด กี ฬ ำแอคชั่น กลำงหิ มะ
และมอเตอร์ สปอร์ ต รวมไปถึงนำเสนอทัวร์ นำเม้ นท์ชนั ้ นำและกำรแข่งขันต่ำงๆ ที่อยู่ในประเภทของกีฬำแอคชั่น
อำทิ H2O Power boating, Formula Drift, ASP Surfing, TTR Snowboarding และอีก มำกมำยหลำยรำยกำร
คุณภำพ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (DCORP) ทำสัญญำกับ บริ ษัท เฟิ ร์ ส กรุ๊ ป จำกัด (FIRST) ซึ่งเป็ น
ผู้ได้ รับสิทธิและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจำก IMG COMPANY ในกำรเป็ นเจ้ ำของสิทธิเนื ้อหำรำยกำรช่องกีฬำ EDGE Sport
เป็ นสัญญำอนุญำตให้ ใช้ สทิ ธิแพร่ภำพแพร่เสียง โดย FIRST เป็ น “ผู้อนุญำต” และ DCORP เป็ น “ผู้รับอนุญำต”
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รายละเอียดสิทธิ
ตำมสัญญำ “ผู้อนุญำต” ตกลงให้ สิทธิ ในกำรแพร่ ภำพแพร่ เสียงรำยกำรที่ให้ สิทธิ ในทุกช่องทำง (All Rights)
โดยให้ มีสิทธิแบบ EXCLUSIVE RIGHTS (สิทธิแต่ผ้ เู ดียว) รวมทังมี
้ สิทธิอนุญำตให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลอื่นใช้ สิทธิช่วงใน
รำยกำรที่ให้ สทิ ธิตลอดอำยุสญ
ั ญำ มีกำหนด 3 ปี (สำมปี ) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2561

การบริหารจัดการ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (DCORP) ได้ ทำสัญญำกับ บริ ษัท เอ็มไอ ซี บรอดแคส จำกัด
(MIC) โดย DCORP เป็ น ”ผู้อนุญำต” และ MIC เป็ น ”ผู้รับอนุญำต” เป็ นสัญญำอนุญำตให้ ใช้ สทิ ธิแพร่ภำพรำยกำร

รายละเอียดสิทธิ
ตำมสัญญำและบันทึกข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำฯ ลงวันที่ 13 กรกฎำคม 2558 คือ ”ผู้รับอนุญำต” ประสงค์
จะรับสิทธิจำก ”ผู้อนุญำต” เพื่อแพร่ ภำพแพร่ เสียง “รำยกำรที่ให้ สิทธิ” ดังกล่ำวผ่ำนช่องทำงโทรทัศน์ในระบบแบบสมำชิก
จ่ำยรำยเดือน (PAY TV) และ ตกลงให้ ”ผู้รับอนุญำต” มีสทิ ธิใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวแบบ NON EXCLUSIVE RIGHTS เท่ำนัน้
นอกจำกกำรบริ ห ำรจัดกำรสิท ธิ ใ นกำรแพร่ ภำพแพร่ เสีย ง Content: EDGE Sport ตำมสัญ ญำกับ MIC นัน้
DCORP ยังคงมีสิทธิ ในกำรบริ หำรจัดกำรในส่วนคอนเทนต์ ที่จะสำมำรถนำมำสร้ ำงมูลค่ำได้ ด้ วยเนื ้อหำรำยกำรกีฬำใน
ช่อง EDGE Sport ที่รวมกำรแข่งขันระดับโลกหลำกหลำยรำยกำรและมีควำมโดดเด่น

คอนเทนต์ Eredivisie (Dutch League)
ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงงาน
Eredivisie (Dutch League) เป็ นลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ก่อตังในปี
้
ค.ศ.1956 หลังจำกเริ่ มมี
กำรก่อตังสโมสรฟุ
้
ตบอลอำชีพในเนเธอร์ แลนด์ ปั จจุบนั อยูอ่ นั ดับ 9 ของลีกที่ดีที่สดุ ในยุโรป จำกกำรจัดอันดับโดยยูฟ่ำลีกนี ้
มี 18 ทีม โดยแต่ละทีมจะแข่งแบบเหย้ ำเยือน เมื่อจบฤดูกำลทีมที่อยู่ ท้ำยตำรำงสุดจะตกไปอยู่ในดิวิชนั 1 หรื อเอร์ สเตอ
ดีวีซี (Eerste Divisie) ส่วนผู้ชนะในดิวิชนั 1 จะเลือ่ นชันขึ
้ ้นมำในลีกนี ้โดยทันที

โดย บริ ษัท นิ วเจนซี่ จำกัด เป็ นผู้ที่ได้ รับสิทธิ และมีสิทธิ แต่เพี ยงผู้เดียวจำก FOX INTERNATIONAL
CO., LTD ในกำรเป็ น เจ้ ำ ของสิ ท ธิ ก ำรถ่ ำ ยทอดสดกำรแข่ ง ขัน ฟุ ต บอลรำยกำร Eredivisie (Dutch League)
3 ฤดูกำลแข่งขัน 2015/16 2016/17 และ 2017/18
กำรซื ้อคอนเทนต์สิทธิกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลรำยกำร Eredivisie (Dutch League) โดยกำร
ทำสัญญำซื ้อสิทธิระหว่ำง บริ ษัท นิวเจนซี่ จำกัด ซึง่ เป็ น “ผู้ได้ รับสิทธิอนุญำต” และ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
จำกัด (มหำชน) เป็ น “ผู้รับอนุญำต” ตกลงให้ สิทธิแก่ผ้ รู ับอนุญำตในกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลรำยกำร
Eredivisie (Dutch League) จ ำนวน 3 ฤดูก ำลแข่ ง ขัน คื อ ฤดูก ำล 2015/16 ฤดูก ำล 2016/17 และฤดูก ำล
2017/18 เพื่อแพร่ ภำพแพร่ เสียงในทุกช่องทำง (All Right)
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รายละเอียดโครงงาน
ลักษณะโครงกำรต่อเนื่อง (สัญญำ 3 ปี ) ระยะเวลำจำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน คือ ฤดูกำล 2015/16 ฤดูกำล
2016/17 และฤดูกำล 2017/18

รายละเอียดของสิทธิ
-

สิทธิกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลรำยกำร Eredivisie (Dutch League) เพื่อแพร่ ภำพ
แพร่เสียงในทุกช่องทำง โดยให้ มีสทิ ธิแบบ Exclusive Rights (สิทธิแต่ผ้ เู ดียว)
สิทธิ กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุต บอล จำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน คือ ฤดูกำล 2015/16
ฤดูกำล 2016/17 และฤดูกำล 2017/18
จำนวนแมทช์กำรถ่ำยทอดสด คือ ไม่ต่ำกว่ำ 80 แมทช์ ต่อ 1 ฤดูกำลแข่งขัน
ถ่ำยทอดสดทำงฟรี ทีวี ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี และออกอำกำศคูข่ นำนช่อง MCOT HD และช่อง
MCOT FAMILY
สิทธิแพร่ภำพแพร่เสียงออกอำกำศภำยในประเทศตลอดระยะเวลำตำมสัญญำ โดยให้ มีสิทธิ
แพร่ภำพออกอำกำศซ ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครัง้

คอนเทนต์ Golf European
ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงงาน
ยูโรเปี ย้ น ทัวร์ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะเฉลิมฉลองกำรเล่นกอล์ฟ จำกต้ นกำเนิดของเกมระดับมืออำชีพ เป็ นกำรสร้ ำง
ประวัติควำมภำคภูมิใจของควำมสำมำรถระดับโลก จึงจัดกำรแข่งขันกอล์ฟ ยูโรเปี ย้ น ทัวร์ ขึ ้น เป็ นกำรแข่งขันในประเภท
กำรแข่งขันกอล์ฟที่ดีที่สดุ รำงวัลที่ได้ รับมีคณ
ุ ค่ำมำกที่สดุ เป็ นกำรแข่งขันที่มีเงินรำงวัลสูงรวมถึงเงินโบนัส เป็ นระดับสูงสุด
ของควำมสำเร็ จในกำรเล่นกอล์ฟ
กำรกลับมำของศึกยูโรเปี ย้ นในครั ง้ นี ้ จัดขึน้ ที่ประเทศไทยเป็ นครั ง้ แรกในรอบ 8 ปี นับตัง้ แต่ยูโรเปี ย้ น ทัวร์
จัดรำยกำรแข่งขันที่จงั หวัดภูเก็ตในปี 2007 โดยได้ รับกำรบรรจุเป็ นหนึง่ ใน 48 รำยกำรแข่งขันหลักของเรซ ทู ดูไบ ประจำปี
2015 ซึ่งไทยได้ รับเกียรติให้ เป็ นหนึ่งใน 26 ประเทศที่ได้ จัดทัวร์ นำเมนท์ เป็ นกำรร่ วมจัดกำรแข่งขันโดยยูโรเปี ย้ น ทัวร์
เอเซียน ทัวร์ ในกอล์ฟรำยกำร “ไทยแลนด์คลำสสิก 2015” ที่มีกำหนดแข่งขันที่สนำมแบล็คเมำเท่นกอล์ฟคลับ อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โดย บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด เป็ นผู้ให้ สทิ ธิเวลำกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์สนิ ค้ ำและบริ กำรในช่องกอล์ฟ
แชนเนล ไทยแลนด์ โดยสิทธิดงั กล่ำวออกอำกำศผ่ำนทำงเครื อข่ำยทรู วิชนั่ ระบบเคยู แบนด์ เพื่อนำเสนอกำรถ่ำยทอดสด
กำรแข่งขันรำยกำรกอล์ฟ ยูโรเปี ย้ น ทัวร์
คอนเทนต์สิทธิกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันรำยกำรกอล์ฟ ยูโรเปี ย้ น ทัวร์ ฤดูกำลแข่งขันปี 2016 ปี 2017 และปี
2018 รวมทังสิ
้ ้นจำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน โดยกำรทำสัญญำบันทึกข้ อตกลงโอนสิทธิเวลำกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์สนิ ค้ ำ
และบริ กำร ระหว่ำง บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด สัญญำเรี ยกว่ำ “ผู้ให้ สิทธิ ” และ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน) สัญญำเรี ยกว่ำ “ผู้รับสิทธิ” ซึง่ บันทึกข้ อตกลงนี ้เรี ยกว่ำ “สิทธิเวลำโฆษณำ”
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รายละเอียดของสิทธิ
- สิทธิ เวลำโฆษณำสำหรับ กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันรำยกำรกอล์ฟ ยูโรเปี ย้ น ทัวร์ ฤดูกำล
แข่งขันปี 2016 ปี 2017 และปี 2018 จำนวน 1,680 นำที (หนึ่งพันหกร้ อยแปดสิบนำที) ต่อ
1 ฤดูกำลแข่งขัน รวมจำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน คิดเป็ นสิทธิ เวลำโฆษณำทังสิ
้ ้น 5,040 นำที
(ห้ ำพันสีส่ บิ นำที)
- สิทธิเวลำโฆษณำสำหรับเทปบันทึกกำรแข่งขันรำยกำรกอล์ฟ ยูโรเปี ย้ น ทัวร์ ฤดูกำลแข่งขันปี
2016 ปี 2017 และปี 2018 โดยเป็ นกำรนำเทปกำรแข่งขันมำออกอำกำศซ ้ำ (Rerun) ฤดูกำล
แข่งขันละ 2 ครัง้ รวมจำนวน 3,360 นำที (สำมพันสำมร้ อยหกสิบนำที) ต่อ 1 ฤดูกำลแข่งขัน
รวมจำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน คิดเป็ นสิทธิเวลำโฆษณำทังสิ
้ ้น 10,080 นำที (หนึง่ หมื่นแปดสิบ
นำที)
ระยะเวลำของสัญญำกำรให้ สทิ ธิเวลำโฆษณำ มีกำหนดเวลำจำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน คือ ฤดูกำลแข่งขันปี 2016
ปี 2017 และปี 2018 (นับ ถัดจำกวันสุดท้ ำยของกำรแข่งขัน ในปี 2018) และ/หรื อ มีกำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับ แต่วัน
ออกอำกำศเป็ นครัง้ แรก ทังนี
้ ้ สุดแต่ระยะเวลำใดจะสิ ้นสุด

การตลาดและการแข่ งขัน
แนวโน้ มภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
ในประเทศไทย ควำมนิยมกำรเล่นกีฬำและชมกีฬำนับวันยิ่งเพิ่มมำกขึ ้น เนื่องจำกคนหันมำใส่ใจสุขภำพและ
เรื่ องรอบตัวที่จะมีประโยชน์ต่อชีวิตมำกขึ ้น กอปรกับกำรที่มำตรฐำนด้ ำนกีฬำของประเทศสูงขึ ้น นักกีฬำสร้ ำงผลงำนใน
กำรแข่งขันต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำในประเทศ ไม่วำ่ จะเป็ นระดับประเทศหรื อระดับนำนำชำติ ทำให้ ควำมนิยม
และผู้ชื่นชอบในกีฬำเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู เป็ นกลุม่ เป้ำหมำยที่กว้ ำงออกไปไม่สิ ้นสุด

สำหรับกำรแข่งขันในต่ำงประเทศ กำรมีช่องทำงในกำรรับชมกีฬำเพิ่มขึ ้น รับชมได้ สะดวกและสำมำรถ
ติดตำมรับชมได้ อย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็ นสิ่งที่ตอบโจทย์ควำมต้ องกำรของผู้ชมโดยตรง และยังเป็ นกำรสร้ ำงมูลค่ ำใน
คอนเทนต์ ซึง่ หำกคอนเทนต์ที่ทำรำยกำรกีฬำนัน้ มีคณ
ุ ภำพ มีสำระ มีประโยชน์ หรื อสร้ ำงแรงบันดำลใจ รวมทัง้
สร้ ำงควำมบันเทิงที่ดี ก็จะได้ รับควำมนิยมไม่เฉพำะในกลุ่มผู้นิยมกีฬำเท่ำนัน้ หำกแต่ยงั อำจได้ รับควำมสนใจจำก
กลุ่มผู้ชมทุกเพศทุกวัย ดังนัน้ กำรมีคอนเทนต์กีฬำที่ ดี มีคณ
ุ ภำพ มีควำมหลำกหลำย จึงเป็ นจุดได้ เปรี ยบสำหรับ
ผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี ้
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรสร้ ำงมูลค่ำจำกสิทธิในกำรบริ หำรจัดกำรคอนเทนต์ ในรู ปแบบรำยกำรโทรทัศน์
ที่มีกำรสร้ ำงสรรค์เนื ้อหำให้ เหมำะสมกับโครงสร้ ำงของช่องโทรทัศน์ตำ่ งๆ นอกเหนือจำกควำมคุ้มทุนในกำรขำยสิทธิแบบ
NON EXCLUSIVE RIGHTS แต่เพียงอย่ำงเดียว

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษัทเน้ นกำรเลือกคอนเทนต์ที่มีคณ
ุ ภำพระดับโลก มีกำรประชำสัมพันธ์ ตวั เอง และมีค่แู ข่งในระดับเดียวกัน
น้ อย จะสำมำรถสร้ ำงมูลค่ำในตลำดได้ สงู ขึ ้น และกำรคัดเลือกรำยกำรใหม่ ๆ ออกอำกำศเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย
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ทำให้ เป็ นที่นำ่ สนใจ เป็ นที่จดจำได้ เร็ ว และเน้ นกำรประชำสัมพันธ์ควบคูไ่ ปด้ วย เพื่อสร้ ำงควำมน่ำเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ
โดยกำรหำพันธมิตรเครื อข่ำยแนวร่วม เช่น “ สยำมกีฬำ” ที่เป็ นสือ่ ที่มีฐำนกลุม่ ผู้ชม มีฐำนเสียงด้ ำนกีฬำเหนียวแน่น และ
มีเว็บไซต์ที่มีฐำนผู้เข้ ำเว็บวันละหลำยแสนคน หรื อกำรสร้ ำงกระแสผ่ำนฝี ปำกของดีเจ นักพำกย์เพื่อกระตุ้นบรรยำกำศกำร
แข่งขันให้ นำ่ ติดตำมยิ่งขึ ้น กำรสร้ ำงบรรยำกำศลุ้นไปกับกำรแข่งขัน โดยกำรจัดกิจกรรมด้ ำนกำรตลำด สำมำรถก่อให้ เกิด
กระแสควำมนิยมระหว่ำงกำรแข่งขัน เนื่องจำกผู้ชมบำงกลุม่ ชอบกำรท้ ำทำย กำรตอบคำถำมเพื่อชิงรำงวัลเป็ นอีกหนึง่ วิธี
ในกำรสร้ ำงบรรยำกำศกำรชมและทำให้ ผ้ ชู มติดตำมทำยผล
นอกเหนือจำกกำรเน้ นที่ตวั คอนเทนต์แล้ ว บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรขยำยฐำนผู้ชมให้ เพิ่มขึ ้น โดยกำรเพิ่ม
ช่องทำงรับชมให้ มีควำมหลำกหลำย สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ ้น โดยแผนกำรเพิ่มช่องทำงรับชมจะวิเครำะห์ให้ สอดคล้ องกับ
พฤติกรรมของผู้ชมในแต่ละกลุม่ อำทิเช่น กำรรับชมผ่ำนช่องทำง Online ซึ่งปั จจุบนั กำรรับชมผ่ำนช่องทำงนี ้ได้ รับควำม
นิยมเป็ นอย่ำงมำก ทังกำรดู
้
แบบ Real time หรื อ Rerun เป็ นต้ น
และด้ วยสิทธิ ในเนื ้อรำยกำรบำงรำยกำร ทำให้ ต่อยอดเพิ่มได้ นอกเหนือจำกกำรขำยสิทธิ แพร่ ภำพ แพร่ เสียง
รำยกำรเพียงอย่ำงเดียว เพื่อเป็ นกำรทำให้ บริ ษัทเป็ นที่ร้ ู จักในฐำนะผู้นำลิขสิทธิ์ รำยกำรประเภทกีฬำระดับโลกเข้ ำมำ
เผยแพร่ในประเทศไทย และสร้ ำงภำพลักษณ์ที่ดีตอ่ องค์กรในด้ ำนกำรทำธุรกิจสือ่ คอนเทนต์ อีกทังยั
้ งเป็ นกำรเปิ ดโลกทัศน์
และปลูกจิตสำนึกด้ ำนกีฬำให้ แก่ประชำชน

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ช่องสถำนีโทรทัศน์ต่ำงๆ ฟรี ทีวี ทีวีดิจิตอล เคเบิ ้ลทีวี ทีวีดำวเทียม และรวมถึงบริ ษัทสินค้ ำหรื อบริ กำรที่สำมำรถ
เป็ นสปอนเซอร์ หรื อผู้อปุ ถัมภ์รำยกำร

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทจัดหำรำยกำรที่น่ำสนใจจำกผู้ผลิตรำยอื่น เพื่อนำมำออกอำกำศทำงช่องทีวีดำวเทียมของบริ ษัท
โดยรำยกำรดังกล่ำวต้ องสอดคล้ องกับรู ปลักษณ์ ของช่อง และลัก ษณะของผู้ชมกลุ่มเป้ำหมำย ทัง้ นี ้ รำยกำรที่
บริ ษัทร่ วมผลิตกับผู้ผลิตภำยนอก มีทงลั
ั ้ กษณะกำรร่ วมผลิตในลักษณะแบ่งเวลำโฆษณำ (Time Sharing) ซึง่ เป็ น
กำรแบ่ ง เวลำในกำรขำยโฆษณำตำมสัด ส่ ว นที่ ต กลงกัน และกำรร่ ว มผลิ ต ในลัก ษณะแบ่ ง รำยได้ โ ฆษณำ
(Revenue Sharing) ที่จะนำรำยได้ ทงหมดที
ั้
่ทงสองฝ่
ั้
ำยร่ วมกันขำยโฆษณำมำแบ่งกันตำมสัดส่วนที่ตกลงกันไว้
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี –

งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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2.3 ธุรกิจภาพยนตร์ และซีรีส์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร
บริ ษั ท ได้ เ ลือ กสรรภำพยนตร์ แ ละซี รีส์ที่ มี คุณ ภำพและตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้ชม โดยได้ ท ำกำรซือ้
ภำพยนตร์ และซีรีส์ประเภทต่ำงๆ และทำกำรจัดจำหน่ำยให้ แก่กลุม่ ลูกค้ ำที่ต้องกำรผลงำนคุณภำพเพื่อนำเสนอแก่ผ้ รู ับชม
ต่อไป โดยมีประเภทภำพยนตร์ และซีรีส์ตำ่ งๆ ดังนี ้

1. ภำพยนตร์ ซีรีส์จีน
2. ภำพยนตร์ ซีรีส์ฝรั่ง
3. ภำพยนตร์ ซีรีส์เกำหลี
การตลาดและการแข่ งขัน
แนวโน้ มภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
ปั จจุบนั หนังและซีรีส์จำนวนมำกได้ ถูกผลิตออกมำอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็ นซีรีส์เกำหลี ซีรีส์จีน ซีรีส์ของฝั่ ง
ตะวันตก และอื่นๆ ทำให้ ผ้ บู ริ โภคได้ มีทำงเลือกมำกขึ ้นในกำรรับชม กอปรกับกำรเพิ่มขึ ้นของช่องดิจิตอลและช่องดำวเทียม
หนังและซีรีส์ จึงเป็ นที่ต้องกำรมำกขึ ้นเพื่อใช้ ในกำรดึงดูดผู้ชม ดังจะเห็นได้ จำกหลำยช่องสถำนี ส่วนใหญ่ต้องมีหนังและ
ซีรีส์เป็ นส่วนหนึ่งของผังรำยกำร มีกำรโปรโมทหนังและซีรีส์ใหม่อยู่เสมอ หรื อแม้ แต่ซีรีส์ที่เคยนำเสนอแล้ ว หำกแต่มี
คุณ ภำพและเป็ น ที่ นิ ย มของผู้ช ม ก็ ส ำมำรถน ำกลับ มำฉำยใหม่ ทัง้ นี ้ เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรของผู้บ ริ โภคที่
หลำกหลำย จะเห็นได้ วำ่ ธุรกิจนี ้มีกำรแข่งขันสูงและนับวันก็จะเพิ่มขึ ้น และนัน่ ก็เป็ นกำรชี ้ให้ เห็นถึงกำรเติบโตอย่ำงคึกคัก
ของตลำดเช่นกัน

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษัทจะเน้ นกำรคัดเลือกผลงำนคุณภำพเป็ นอันดับแรก เพรำะหนังและซีรีส์ที่มีคุณภำพ สนุก ชวนติดตำม
ย่อมเป็ นที่ชื่นชอบของผู้ชม และเป็ นที่ต้องกำรของช่องสถำนีตำ่ งๆ จำกนันควำมหลำกหลำยของหนั
้
งและซีรีส์ ไม่วำ่ จะเป็ น
ประเภท ลักษณะ รู ปแบบ หรื อสไตล์ของหนัง ต้ องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยของผู้ชม เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรที่
หลำกหลำย ทังของผู
้
้ ชม และ/หรื อช่องสถำนีตำ่ งๆ ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ช่องสถำนีโทรทัศน์ตำ่ งๆ ฟรี ทีวี ทีวีดิจิตอล เคเบิ ้ลทีวี และทีวีดำวเทียม

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษั ท ได้ คัด เลือ กภำพยนตร์ แ ละซี รี ส์ที่ มี คุณ ภำพและตอบสนองควำมต้ อ งกำรของผู้ช ม โดยได้ ท ำกำรซื อ้
ภำพยนตร์ และซีรีส์ประเภทต่ำงๆ และทำกำรจัดจำหน่ำยให้ แก่กลุม่ ลูกค้ ำที่ต้องกำรผลงำนคุณภำพเพื่ อนำเสนอแก่ผ้ รู ับชม

โดยมีรำยได้ 2 ลักษณะ ได้ แก่
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1. ลักษณะแบ่งเวลำโฆษณำ (Time Sharing) ซึ่งเป็ นกำรแบ่งเวลำในกำรขำยโฆษณำตำมสัดส่วนที่ ตกลงกัน
และกำรร่ วมผลิตในลักษณะแบ่งรำยได้ โฆษณำ (Revenue Sharing) ที่จะนำรำยได้ ทงหมดที
ั้
่ทงสองฝ่
ั้
ำยร่ วมกัน
ขำยโฆษณำมำแบ่งกันตำมสัดส่วนที่ตกลงกันไว้
2. รำยได้ จำกกำรขำยภำพยนตร์ ให้ ลกู ค้ ำ โดยมีระยะเวลำ 1-3 ปี ซึ่งในปี สุดท้ ำยของสัญญำ บริ ษัทสำมำรถนำ
ภำพยนตร์ ออกอำกำศได้ และจะมีรำยได้ จำกกำรขำยและโฆษณำเข้ ำมำอีกส่วนหนึง่ ด้ วย
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี –

งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
โครงสร้ างรายได้
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1.รำยได้ คำ่ ร่วมผลิตรำยกำร
48.91 20.41
108.30 45.12
137.88 97.18
2.รำยได้ คำ่ สิทธิแพร่ภำพรำยกำร
51.17 21.35
34.12 14.22
3.รำยได้ จำกกำรสนับสนุนกำรจัด
แข่งขันกีฬำ
86.43 36.01
4.รำยได้ จำกกำรขำย
93.27 38.91
5.รำยได้ อื่น
46.34 19.33
11.17
4.65
4.00
2.82
รวมรายได้
239.69 100.00
240.02 100.00
141.88 100.00
ประเภทของรายได้

หมายเหตุ : 1) บริ ษัทเริ่ มมีรำยได้ คำ่ ร่ วมผลิตรำยกำรเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2553
2) บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรสนับสนุนกำรจัดแข่งขันกีฬำกอล์ฟ Thailand Classic ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558
3) รำยได้ อื่น ในปี 2557 ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย รำยได้ จำกค่ำเช่ำท่ำเรื อบริเวณอ่ำวมะขำมในจังหวัดภูเก็ต (บริ ษัทได้ ให้ บริ ษัท นำชัยขนส่งทำง
ทะเล จำกัด เช่ำท่ำเรื อ โดยมีอำยุสญ
ั ญำเช่ำ 10 ปี 6 เดือน เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558) และรำยได้ จำกเบี ้ย
ปรับลูกหนี ้ชำระเงินล่ำช้ ำของธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ในขณะที่รำยได้ อื่นในปี 2558 ส่วนใหญ่คือดอกเบี ้ยรับจำกเงินลงทุน
4) ธุรกิจของบริ ษัทย่อยยังมีรำยได้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของรำยได้ รวม ดังนันจึ
้ งไม่ได้ มีกำรเสนอข้ อมูลโครงสร้ ำงรำยได้ จำแนกตำมส่วนงำน

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
กลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัทได้ แก่ลกู ค้ ำที่เป็ นกลุม่ ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบกำรใน
ธุรกิจต่ำงๆ ที่เคยเป็ นลูกค้ ำของ MVTV อยู่แล้ ว และสำหรับกำรจัดจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย บริ ษัทจะขำยตรง
ให้ กับ ลูก ค้ ำ ผู้ป ระกอบกำรร่ ว มผลิต รำยกำรโทรทัศน์ (Direct Customers) โดยมี ฝ่ำยกำรตลำดและธุร กำรท ำหน้ ำที่
ประสำนงำนและดูแลลูกค้ ำแต่ละรำยอย่ำงใกล้ ชิด
การแข่ งขัน
เนื่องจำกกระแสควำมนิยมในธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ทำให้ มีผ้ ปู ระกอบกำรจำนวนมำกเข้ ำสู่ธุรกิจนี ้ทังรำย
้
ใหญ่และรำยเล็ก ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมมำกกว่ำ 100 รำยที่ทำรำยกำรเผยแพร่
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รำยกำรต่ำงๆ ในโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียม ทัง้ นี ้ เป็ นผลมำจำกกำรเติบโตของอุตสำหกรรมเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ ผ่ำน
ดำวเทียม ที่ได้ รับควำมนิยมจำกผู้บริ โภคทัว่ ประเทศเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยผลสำรวจจำก AGB Nielsen พบว่ำอัตรำ
ประชำกรที่เข้ ำถึงโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมมีอตั รำเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
สรุ ปรายได้ จากการทาธุรกิจสื่อ (Media)
ประเภทธุรกิจ

ก่ อนคืนธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเทียม

หลังคืนธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเทียม

(ก่ อน 31 มี.ค. 2559)

(หลัง 31 มี.ค. 2559)





2.1 รำยกำรช่องกีฬำ Edge Sport





2.2 รำยกำรฟุตบอล Eredivisie









3.1 ภำพยนตร์ ซีรีย์จีน





3.2 ภำพยนตร์ ซีรีย์ฝรั่ง









1.ธุรกิจโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม
1.1 เช่ำช่องทีวีดำวเทียม 8 ช่อง
2. ธุรกิจคอนเทนต์

2.3 รำยกำรกอล์ฟ Golf European
3. ธุรกิจภำพยนตร์ และซีรีย์

3.3 ภำพยนตร์ ซีรีย์เกำหลี

3. ปั จจัยความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจมีเดีย
3.1 ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจมีเดีย
3.1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขกฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กำรดำเนินกิจกำรธุรกิจสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัท ในปั จจุบนั อยู่ภำยใต้ ข้อบังคับของ
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ ควำมถี่ และพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ.
2551 โดยภำยใต้ ก ฎหมำยดัง กล่ำ วได้ ก ำหนดให้ คณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสีย ง กิ จ กำรโทรทัศ น์ แ ละกิ จ กำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึง่ เป็ นผลมำจำกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่แห่งรำชอำณำจัก รไทย ฉบับปี พ.ศ. 2550
ก ำหนดให้ ร วม คณะกรรมกำรกิ จกำรกระจำยเสียงและกิ จกำรโทรทัศน์ แ ห่งชำติ (กสช.) กับ คณะกรรมกำรกิ จกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กทช.) เข้ ำเป็ นองค์กรเดียวกัน ทำให้ ถึงแม้ ว่ำในปั จจุบนั จะได้ มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำร
้
กสทช.
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เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่กฎระเบียบและทิศทำงในกำรกำกับดูแลและประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจกำร
โทรคมนำคมยังไม่แน่นอน และมีควำมเป็ นไปได้ ในกำรเปลีย่ นแปลงกำรแก้ ไขกฎระเบียบเพิ่มเติมจำกเดิมที่เข้ มงวดมำกขึ ้น
อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เนื่องจำก ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียมที่ไม่มีคณ
ุ ภำพ หรื อผู้ผลิต
รำยกำรที่โฆษณำเกินกว่ำกฎหมำยกำหนดก็จะไม่สำมำรถผลิตรำยกำรได้ ซึง่ อำจส่งผลให้ ควำมต้ องกำรของช่องสัญญำณ
ลดลงได้ ทังยั
้ งทำให้ กำรขอต่อใบอนุญำตเมื่อหมดอำยุลง หรื อขอใบอนุญำตใหม่ ได้ รับอนุญำตจำก กสทช. ยำกมำกยิ่งขึ ้น
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ กำหนดให้ ผ้ รู ่ วมผลิตรำยกำร ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ และระเบียบต่ำงๆ อย่ำงเคร่ งครัด
รวมถึงบริ ษัทได้ ติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรควำมคืบหน้ ำในเรื่ องดังกล่ำวอย่ำงใกล้ ชิด เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมให้ บริ ษัทสำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงในอนำคต
3.1.2 ความเสี่ ย งจากการที่บ ริ ษั ทไม่ ส ามารถหาผู้ ร่ วมผลิ ตรายการรายใหม่ ไ ด้ หากผู้ ร่ วมผลิต
รายการของบริษัทไม่ ต่อสัญญา
จำกกำรที่ MVTV ได้ ทำสัญญำให้ สิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรกับบริ ษัทโดยบริ ษัทจะต้ องจ่ำยค่ำตอบแทน
สัญญำเดือนละ 4.80 ล้ ำนบำทต่อเดือน (8 ช่องสถำนี) ตลอดอำยุสญ
ั ญำ 10 ปี ทังนี
้ ้ หำกบริ ษัทไม่สำมำรถหำผู้ร่วมผลิต
รำยกำร (หรื อผู้เช่ำ) ได้ อย่ำงต่อเนื่อง อำจทำให้ บริ ษัทไม่สำมำรถชำระค่ำตอบแทนสัญญำจำนวนดังกล่ำวได้ บริ ษัทมีแผน
ที่จะลดจำนวนช่องสถำนีลง โดยพิจำรณำจำกช่องสถำนีใดไม่สำมำรถสร้ ำงรำยได้ ให้ กบั บริ ษัทได้ โดยบริ ษัทได้ เจรจำกับ
ลูกค้ ำ เพื่อจ่ำยค่ำชดเชยบำงส่วนจนเป็ นที่พอใจและและไม่ดำเนินกำรฟ้องร้ อง จำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำช่องทีวีดำวเทียม
ก่อนครบกำหนด
3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมจะไม่ สามารถถ่ ายทอดสัญญาณได้
โดยทัว่ ไป ดำวเทียมมีควำมเสีย่ งที่จะเกิดกำรบกพร่องในกำรทำงำน อันเนื่องจำกกำรขัดข้ องของระบบ
กำรทำงำนของดำวเทียมเองหรื อจำกพำยุสรุ ิ ยะ รวมทังดำวเที
้
ยมอำจเกิดควำมเสียหำยจำกกำรชนกันระหว่ำงดำวเทียมกับ
วัตถุตำ่ งๆ ในอวกำศ จึงทำให้ ควำมสำมำรถในกำรให้ บริ กำรถ่ำยทอดสัญญำณลดลงชัว่ ครำวหรื อถำวร นอกจำกนัน้ ดำวเทียม
ยังมีควำมเสี่ยงที่อำยุกำรใช้ งำนจะหมดเร็ วกว่ำที่ดำดกำรณ์ไว้ ซึ่งอำจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ บริ กำรสำหรับกรณีของ
16 ช่ อ งสถำนี ตำมสัญ ญำที่ บ ริ ษัท ท ำกับ MVTV ซึ่ง ปั จ จุบัน ใช้ บ ริ ก ำรถ่ำ ยทอดสัญ ญำณกับ ดำวเทีย มไทยคม 5 ของ
THCOM ซึ่ง จำกข้ อ มูลที่ THCOM เปิ ด เผยต่อ สำธำรณชน ระบุว่ำ THCOM มี ค วำมเชื่ อ มั่นว่ำดำวเทียมของไทยคมมี
คุณลักษณะที่ทนทำนต่อสภำพแวดล้ อมบนอวกำศเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยขันรุ
้ นแรงจน
อำจทำให้ ดำวเทียมหมดสภำพกำรใช้ งำนจะมีควำมเป็ นไปได้ น้อยมำก อย่ำงไรก็ตำม THCOM ได้ จดั เตรี ยมแผนกำรเพื่อ
รองรับผลเสียหำยกันอำจจะเกิดขึ ้นกับลูกค้ ำ หำกเกิดควำมเสียหำยขันรุ
้ นแรงขึ ้นกับดำวเทียมจนหมดสภำพกำรใช้ งำน
โดย THCOM มีข้อตกลงร่วมกับผู้ให้ บริ กำรดำวเทียมรำยอื่น เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรสำมำรถโอนไปใช้ บริ กำรแทนได้ นอกจำกนี ้
ในสัญญำที่บริ ษัททำกับ MVTV ยังระบุวำ่ หำกตลอดระยะเวลำ 10 ปี ของสัญญำให้ สิทธิร่วมผลิตรำยกำร หำกมีเหตุกำรณ์
ใดๆ ซึ่งทำให้ MVTV ไม่สำมำรถออกอำกำศรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัท หรื อของผู้ร่วมผลิตรำยกำรที่ทำ
สัญญำร่ วมผลิตรำยกำรกับบริ ษัทได้ MVTV ได้ ตกลงจะดำเนินกำรจัดหำช่องทำงกำรออกอำกำศอื่นๆ ให้ แก่บริ ษัทหรื อ
ผู้ร่วมผลิตรำยกำรดังกล่ำว โดยไม่ชกั ช้ ำและมีคณ
ุ ภำพกำรออกอำกำศครัง้ ใหม่ไม่ต่ำกว่ำคุณภำพกำรออกอำกำศครัง้ เดิม
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3.1.4 ความเสี่ยงจากผู้ร่วมผลิตรายการ (ผู้เช่ าช่ องสถานี) ผลิตรายการหรือเผยแพร่ รายการที่ขัดต่ อ
กฎหมาย
ถึงแม้ วำ่ เงื่อนไขในสัญญำร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงบริ ษัทกับผู้ร่วมผลิตรำยกำรแต่ละรำยจะกำหนดให้
ผู้ร่วมผลิตรำยกำร ผลิตโปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์และรำยกำรโฆษณำสินค้ ำและบริ กำร และธุรกิจต่ำงๆ ต้ องมีเนื ้อหำ
สำระไม่ขดั กับควำมสงบเรี ยบร้ อย จำรี ตประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชำชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมำย ควำมมัน่ คง
ของประเทศ และไม่กระทบต่อสถำบันพระมหำกษัตริ ย์ แต่ทงนี
ั ้ ้ เนื่องจำกบริ ษัทไม่ได้ เป็ นผู้ผลิตรำยกำรโดยตรง ทำให้ เป็ น
กำรยำกที่จะควบคุมเนื ้อหำของรำยกำรให้ เป็ นไปตำมที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญำได้ อย่ำงครบถ้ วนสมบูรณ์ โอกำสที่ผ้ รู ่ วม
ผลิตรำยกำรจะเผยแพร่ รำยกำรที่ขดั ต่อกฎหมำยย่อมอำจจะเกิดขึ ้นได้ และจะส่งผลทำให้ บริ ษัทในฐำนะผู้ให้ สิทธิผ้ รู ่ วม
ผลิตรำยกำรได้ รับควำมเสียหำย โดยช่องสัญญำณที่บริ ษัทให้ เช่ำอำจจะถูกระงับกำรออกอำกำศหรื อถูกฟ้องร้ องเรี ยก
ค่ำเสียหำยจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีมำตรกำรในกำรตรวจสอบรำยกำรต่ำงๆ ของผู้ร่วมผลิตรำยกำรเป็ นประจำ
อย่ำงสม่ำเสมอก่อนออกอำกำศ โดยผู้ร่วมผลิตรำยกำรจะต้ องส่งผังรำยกำรให้ บริ ษัทตรวจสอบก่อนออกอำกำศ 7 วัน
(ผังออกอำกำศ ประจำเดือน) นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีกำรติดตังจอมอนิ
้
เตอร์ เพื่อติดตำมดูแลรำยกำรต่ำงๆ ของผู้ร่วมผลิต
รำยกำรทุกช่องสถำนีในระหว่ำงกำรออกอำกำศ ในกรณีที่พบผู้ผลิตรำยกำรเผยแพร่ รำยกำรที่ขดั ต่อกฎหมำย บริ ษัทจะ
ดำเนินกำรแจ้ งให้ กับ MVTV (ผู้ให้ สิทธิ แก่บริ ษัท) และ บมจ.ไทยคม (เจ้ ำของช่องสัญญำณดำวเที ยมไทยคม 5) ระงับ
สัญญำณกำรออกอำกำศของผู้ร่วมผลิตรำยกำรนันๆ
้ ทังนี
้ ้ หำก MVTV และ บมจ.ไทยคมตรวจพบกำรเผยแพร่รำยกำรทีข่ ดั
ต่อกฎหมำยก็จะดำเนินกำรแจ้ งให้ บริ ษัททรำบและทำกำรระงับสัญญำณกำรออกอำกำศพร้ อมกัน โดยบริ ษัทสำมำรถ
ยกเลิกสัญญำร่วมผลิตรำยกำรกับผู้ผลิตรำยกำรที่เผยแพร่รำยกำรที่ขดั ต่อกฎหมำยได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบำยที่จะเพิ่มระดับควำมปลอดภัยในกำรสำรองข้ อมูลรำยกำรต่ำงๆ ทังหมดจ
้
ำนวน
8 ช่องสถำนี จำกเดิมที่มีกำรเก็บไว้ ที่ MVTV และ บมจ.ไทยคม เป็ นเวลำ 1 เดือน และ 3 เดือน ตำมลำดับ มำเป็ นกำร
สำรองข้ อมูลเก็ บไว้ ที่บริ ษัทเพิ่มเติมเป็ นเวลำ 7 วัน โดยบริ ษัทจะใช้ ระบบ DVR (Digital Video Recorder) โดยระบบ
ดัง กล่ำ วจะเป็ น กำรบัน ทึก สัญ ญำณภำพและเสีย งมำประมวลผล แล้ ว ท ำกำรบัน ทึกภำพและเสียงที่ ป ระมวลผลใน
หน่วยควำมจำ
3.1.5 ความเสี่ยงในธุรกิจคอนเทนต์

เนื่ องด้ วยภำวะเศรษฐกิ จโดยรวมอำจจะยังไม่ดีนัก ประกอบกับกำรแข่งขันสูง ไม่ว่ำจะเป็ น
คู่แข่งในธุรกิจคอนเทนต์เอง และช่องสถำนีที่เพิ่มขึ ้น จึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรขำยคอนเทนต์ให้ แก่ลกู ค้ ำ หรื อมี
ผลต่อกำรพิจำรณำซือ้ คอนเทนต์ของลูกค้ ำ บริ ษั ทตระหนักถึงปั จจัยเหล่ำนี ้ จึงได้ เน้ นกำรคัดสรรคอนเทนต์ ที่มี
คุณภำพ เป็ นที่ร้ ู จกั และเป็ นที่นิยม นอกจำกนี ้ยังให้ ควำมสำคัญกับประสิทธิ ภำพของทีมขำยและกลยุทธ์ รวมถึง
กำรมีลกู ค้ ำเดิมที่ให้ กำรสนับสนุนด้ วยดีมำตลอด ทังหมดนี
้
้ช่วยให้ กำรบริ หำรควำมเสี่ยงตรงจุดนี ้ลดลงได้
3.1.6 ความเสี่ยงในธุรกิจภาพยนต์ และซีร่ ีย์

ควำมเสี่ยงจำกกำรถูกละเมิดลิขสิทธิ์
อุตสำหกรรมภำพยนตร์ ได้ รับผลกระทบหลักจำกกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ผลงำนภำพยนตร์ ในหลำกหลำย
รู ปแบบ เช่น กำรจำหน่ำยแผ่นภำพยนตร์ (CD VCD DVD) แบบละเมิดลิขสิทธิ์ กำรดำวน์ โหลดภำพยนตร์ จ ำก
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เว็บไซต์ที่ไม่ได้ รับอนุญำต ซึง่ กำรละเมิดลิขสิทธิ์ดงั กล่ำว ส่งผลให้ รำยได้ ของส่วนงำนภำพยนตร์ ไม่สะท้ อนปริ มำณ
กำรบริ โภคที่แท้ จริ ง
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของปั ญหำดังกล่ำว ได้ จดั ให้ มีกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรละเมิดลิขสิทธิ์ โดยได้ รับควำมร่ วมมือและสนับสนุนจำกภำครั ฐในกำรบังคับใช้ กฎหมำยเข้ ำดำเนินกำรกับ
ผู้ประกอบกำรที่กระทำควำมผิดฐำนละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้ ำของบริ ษัท
3.1.7 ความเสี่ ย งจากการยกเลิกสั ญญาเช่ าช่ องสถานี บ ริ การดาวเทีย มก่ อนครบกาหนด
สัญญา ที่ไม่ สอดคล้ องกับการทาสัญญาร่ วมผลิตรายการต่ อลูกค้ า ซึ่งอาจถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสียหายได้
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำช่องสถำนีบริ กำรดำวเทียมก่อนครบกำหนดสัญญำ ที่ไม่สอดคล้ องกับ
กำรทำสัญญำร่ วมผลิตรำยกำรต่อลูกค้ ำ ซึง่ อำจถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่ำเสียหำยได้ นัน้ บริ ษัทได้ มีก ำรเตรี ยมกำรเพื่อ
ลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยกำรทำสัญญำกับลูกค้ ำในระยะสัน้ เป็ นเวลำไม่เกิน 1 ปี มีกำรบอกกล่ำวลูกค้ ำล่วงหน้ ำ
เป็ นเวลำ 1-2 เดือน และจัดหำช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมอื่นให้ ลกู ค้ ำได้ ออกอำกำศทดแทนช่องเดิม ซึง่ จะเป็ น
กำรบรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นได้ เป็ นอย่ำงมำก
3.2 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
มูลค่ำของรำคำหุ้นของบริ ษัท มีมลู ค่ำมำกหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กบั กำรประกอบกิจกำรของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทอยู่ใน
ระหว่ำงกำรขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจทำงเลือกอื่นเพื่อเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในเรื่ องของรำยได้ ในกำร
ประกอบธุรกิจเดิมที่มีเพียงธุรกิจมีเดีย และธุรกิจเคเบิ ้ลทีวี และจำกกำรที่ในปั จจุบนั รัฐบำลได้ ส่งเสริ มกำรใช้ พลังงำน
ทำงเลือกทำให้ มีผ้ ปู ระกอบธุรกิจจำนวนมำกลงทุนในธุรกิจพลังงำนแสงอำทิตย์ เป็ นผลให้ เกิดควำมต้ องกำรซื ้อแผงเซลล์
แสงอำทิตย์เป็ นจำนวนมำก คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงเห็นว่ำ กำรเข้ ำร่ วมลงทุนในกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ซึ่งจะช่วย
สร้ ำงรำยได้ ที่มนั่ คงให้ แก่บริ ษัท และจะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจมีเดียและธุรกิจเคเบิ ้ลทีวี ซึ่งประสบกับ
ภำวะซบเซำในปั จจุบนั อีกทัง้ ในกำรลงทุนในด้ ำนธุรกิจพลังงำนยังเป็ นทำงเลือกใหม่ของบริ ษัท ในกำรลงทุนที่จะทำให้
บริ ษัทมีโอกำสในกำรเพิ่มรำยได้ และสำมำรถสร้ ำงผลกำไรให้ แก่บริ ษัทได้ ในอนำคต

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย
ปั จจุบันบริ ษัทประกอบธุรกิ จโทรทัศน์ ดำวเทียม และได้ ขยำยธุรกิ จออกไปอีก 2 กลุ่มธุรกิ จ ได้ แก่ กลุ่มธุรกิจ
พลังงำน และกลุม่ ธุรกิจไอซีที (ซึ่งในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 บริ ษัทได้ มีกำรจำหน่ำยธุรกิจไอซีทีออกไปทังหมด)
้
ซึ่งผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริ ษัทคือ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และถือหุ้นแต่ละบริ ษัทร้ อยละ 99
โดยมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในกลุม่ ดังนี ้
1. บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท:

บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด

ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่: เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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ประเภทธุรกิจ:

เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจให้ บริกำรเกี่ยวกับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน

เลขทะเบียนบริ ษัท:

0105558024665

ทุนจดทะเบียน:

85,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 8,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท)

ทุนที่ชำระแล้ ว:

85,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 8,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลาดับ
รายชื่อ
1

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

2
3

จานวนหุ้นที่ถอื

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

8,499,998

99.99998

นำยอภิเชฐ ปุสรี

1

0.00001

นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์

1

0.00001

8,500,000

100.00000

รวม
ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติควำมเป็ นมำ

บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด เดิมชื่อ บริ ษัท เอเจพี พำวเวอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558 ต่อมำเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
พลังงำนไฟฟ้ำถือเป็ นสำธำรณูปโภคพื ้นฐำนที่ สำคัญต่อกำรดำเนินชีวิต และกำรพัฒนำเศรษฐกิจทุก
ประเทศต่ำงมุ่งเน้ นกำรพัฒนำด้ ำนพลังงำน เพื่อตอบสนองกำรขยำยตัวของจำนวนประชำกร ประเทศไทยก็เป็ นประเทศ
หนึ่งที่คำนึงถึงกำรพัฒนำด้ ำนพลังงำน ทังเรื
้ ่ องเทคโนโลยี แหล่งที่มำของพลังงำนไฟฟ้ำ ภำครัฐจึงมีนโยบำยส่งเสริ มกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนตำมธรรมชำติมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรพึง่ พำเชื ้อเพลิงฟอสซิลและลด
มลพิษจำกกำรผลิตไฟฟ้ำลง โดยในแผนกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)
หรื อ Alternative Energy Development Plan (AEDP) ประเทศไทยได้ กำหนดเป้ำหมำยกำรใช้ พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ ้นเป็ น
ร้ อยละ 25 ของกำรใช้ พลังงำนทังหมดในปี
้
พ.ศ. 2564
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้ำและพลังงำน และให้ บริ กำรเกี่ยวกับ
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
ธุรกิจที่ บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด เข้ ำไปร่วมลงทุนมีดงั นี ้
1. ธุรกิจผลิตเซลล์ และแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ (Solar cell and PV Solar module)
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2559 ได้ มีมติอนุมัติให้ เสนอให้ ที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิกำรร่ วมลงทุนกับ HAINAN YINGLI NEW ENERGY
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RESOURCES CO., LTD (“Yingli”) โดยกำรเข้ ำลงทุนใน บริ ษัท ลี่ซนั โซล่ำ จำกัด (“Lison”) เพื่อจัดตังโรงงำนผลิ
้
ตแผง
เซลล์แสงอำทิตย์
บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนใน Lison ซึ่งเป็ นบริ ษัทลูกของ Yingli ผ่ำน บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด โดยเมื่อ
วัน ที่ 4 ธัน วำคม 2558 บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ พำวเวอร์ จ ำกัด ได้ เ ข้ ำ ลงนำมใน Share Sale and Purchase Agreement in
relation to the sale and purchase of shares in Lison ฉบับลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558 และได้ ลงนำมใน Amendment
Agreement in relation to the Share Sale and Purchase Agreement เมื่ อ วั น ที่ 24 ธั น วำคม 2558 (รวมเรี ย กว่ ำ
“สั ญญาซื อ
้ ขายหุ้ น ”) และได้ ลงนำมใน Joint Venture Agreement in relation to investment in Lison ฉบับลงวันที่ 4
ธันวำคม 2558 (“สัญญาร่ วมลงทุน”)
ในกำรเข้ ำลงทุนใน Lison ดังกล่ำว Lison มีแผนจะก่อสร้ ำงโรงงำนผลิตเซลล์แสงอำทิตย์ (Solar cell)
และแผงเซลล์ แสงอำทิ ตย์ ชนิ ดผลึกซิลิกอน (Crystalline silicon PV Module) ที่ นิ ค มอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ จ.ระยอง
โดยใช้ เทคโนโลยีกำรผลิตจำกประเทศจีน ทุกขัน้ ตอนกำรผลิตมีกำรควบคุมคุณภำพให้ เป็ นไปตำมมำตรำฐำนสำกล
โดยในกำรผลิตจะผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอน (Solar PV Module) ด้ วยกำลังกำรผลิตแสงอำทิตย์ชนิด
ผลึกซิลิกอนในปี แรกคือ 300 เมกะวัตต์ต่อปี เพื่อรองรับควำมต้ องกำรที่เพิ่มมำกขึ ้นตำมกำรแพร่ หลำยของเทคโนโลยีกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์

ภำพรวมกำรผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอำทิตย์
ขันตอนกำรผลิ
้
ตเซลล์แสงอำทิตย์
1. สร้ ำงแท่งซิลกิ อน ที่มีควำมบริ สทุ ธิ์สงู (99.99%) โดยใช้ ควำมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิสงู สกัดซิลกิ อนออกจำกทรำยแล้ วทำให้ เย็น
ตัวลง กลำยเป็ นผลึกซิลิกอน จำกนันเติ
้ มธำตุโบรอน (Boron) เล็กน้ อยผสมลงไปในผลึกซิลิกอนเพื่อช่วยให้ ซิลิกอนนำ
ไฟฟ้ำได้ ดีขึ ้น และนำไปหลอมในเตำหลอมอุณหภูมิสงู และปิ ดสนิทเพื่อให้ สำรทังสองผสมกั
้
นได้ ดี จำกนันจะได้
้
แท่งซิลกิ อน
(Silicon Ingot) ขนำดใหญ่
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กำรสร้ ำงแท่งซิลกิ อน
2. ตัดแท่งซิลกิ อน โดยให้ ลวดหลำยร้ อยเส้ นตัดผ่ำนแท่งซิลกิ อนอย่ำงช้ ำๆ ทำให้ แผ่นผลึกซิลกิ อนมีขนำดบำง (Wafer) ซึง่ มี
ควำมหนำประมำณ 200 ไมครอน จำกนันท
้ ำควำมสะอำดเพื่อรอดำเนินกำรขันตอนต่
้
อไป
แท่งซิลกิ อน

ลวดตัด

กำรตัดแท่งซิลกิ อน
หลังจำกนันจะท
้
ำกำรลดกำรสะท้ อนแสงของพื ้นผิวของแผ่นเวเฟอร์ โดยผ่ำนกระบวนกำรทำงเคมีเพื่อทำ
ให้ เกิดพีรำมิดเล็กๆ บนพื ้นผิวของแผ่นเวเฟอร์ ทำให้ โฟตอนจำกแสงอำทิตย์ที่ตกกระทบพื ้นผิวของแผ่นเวเฟอร์ มีแนวโน้ มที่
จะสะท้ อนกลับออกไปน้ อยลง

ลักษณะแผ่นเวเฟอร์ หลังผ่ำนกระบวนกำรลดกำรสะท้ อนแสงกลับ
3. ท ำให้ ซิ ลิ ก อนเวเฟอร์ ส ำมำรถแปลงพลัง งำนแสงอำทิ ต ย์ เ ป็ น พลัง งำนไฟฟ้ ำ ได้ โดยกำรเคลื อ บสำรฟอสฟอรั ส
(Phosphorus) ลงบนซิ ลิก อนเวเฟอร์ ที่ อุณ หภูมิ สูง จำกนัน้ ท ำควำมสะอำดด้ ว ยกระบวนกำรทำงเคมี โดยหลัง จำก
กระบวนกำรนี ้เสร็ จสิ ้นเรำจะเรี ยกสิ่งที่ได้ วำ่ “เซลล์แสงอำทิตย์” (Solar Cell)” ซึ่งจะเป็ นกำรลงทุนของบริ ษัทใน Solar Cell
ตำมที่กล่ำวไว้ ข้ำงต้ น ดังนันในกำรลงทุ
้
นในSolar PV Module บริ ษัทจึงมีควำมจำเป็ นต้ องนำเข้ ำเซลล์แสงอำทิตย์มำเพื่อ
ใช้ เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิต
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++ FRONT ELECTRODE

N-TYPE SILICON
P-TYPE SILICON
ส่วนประกอบเซลล์แสงอำทิตย์

- BACK ELECTRODE
4. นำเซลล์แสงอำทิตย์จำนวน 48 60 หรื อ 72 เซลล์ มำจัดเรี ยงและเชื่อมต่อกันภำยในโครงแผงซึง่ ประกอบไปด้ วยกระจก
สำรกันควำมชื ้น สำยไฟฟ้ำภำยใน และกรอบอลูมิเนียมแข็ง โดยด้ ำนหลังของแผงเซลล์แสงอำทิตย์จะมีขวและสำยไฟฟ้
ั้
ำ
บวกและลบเพื่อเชื่อมต่อเป็ นระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดใหญ่ขึ ้นต่อไป ซึ่งจะเป็ นกำรลงทุนของบริ ษัท
ใน Solar PV Module ตำมที่กล่ำวไว้ ข้ำงต้ น

ส่วนประกอบแผงเซลล์แสงอำทิตย์
ตลาดและการแข่ งขัน
พลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ถือเป็ นพลังงำนสะอำด และกำรก่อสร้ ำงระบบผลิตไฟฟ้ำทำได้ ง่ำยและ
รวดเร็ วกว่ำโรงไฟฟ้ำชนิดอื่น จึงทำให้ กำรใช้ แผงเซลล์แสงอำทิตย์เริ่ มเป็ นที่แพร่ หลำย และมีกำรนำมำประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวันมำกขึ ้นเรื่ อยๆ ทำให้ มีควำมต้ องกำรใช้ ทงในประเทศและต่
ั้
ำงประเทศ แผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ผลิตจำก
โรงงำนของบริ ษัท จะถูกส่งไปจำหน่ำยที่ประเทศสหรัฐอเมริ กำเป็ นหลัก โดยคู่แข่งที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ผลิตจำก
ประเทศจี น แต่เนื่องด้ ว ยควำมหลำกหลำยของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ที่มีอยู่หลำกหลำยชนิด ประกอบกับสภำพพืน้ ที่
โครงกำรที่แตกต่ำงกัน ทำให้ มีตลำดที่มีควำมต้ องกำรสินค้ ำที่แตกต่ำงกันอยู่มำก และโรงงำนของบริ ษัทมุ่งเน้ นพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ เทคโนโลยีกำรผลิตที่มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและควำมร่ วมมือจำกบริ ษัทที่มีควำมชำนำญ และมีฐำน
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กำรผลิตที่ใหญ่ทวั่ โลก ทำให้ มีอำนำจในกำรต่อรองรำคำวัตถุดิบที่จะนำมำผลิต อีกทัง้ ดำเนินกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ ถึง
ลูกค้ ำโดยง่ำยและคล่องตัว

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษัทเน้ นกลยุทธกำรแข่งขัน ดังนี ้
1. บริ ษัทมุง่ เน้ นพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยใช้ เทคโนโลยีกำรผลิตและวัสดุที่ดีมีคณ
ุ ภำพ
2. ทีมงำนที่มคี วำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์กำรทำงำน
3. กำรบริ กำรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบหลักของแผงเซลล์แสงอำทิตย์คือ เซลล์แสงอำทิตย์ บริ ษัทจะนำเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศ ได้ แก่
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศเกำหลีใต้ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะคำนึงถึงเรื่ องคุณภำพที่มีมำตรำฐำนสำกลรับรอง
ระยะเวลำกำรส่ ง มอบสิ น ค้ ำ กำรรั บ ประกั น คุ ณ ภำพ และรำคำ เป็ นหลัก ส ำหรั บ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ ส ำมำรถสั่ง ซื อ้
ภำยในประเทศได้ อำทิเช่น กระจก แผ่นเฟรม เป็ นต้ น บริ ษัทจะใช้ หลักเกณฑ์คดั เลือกผู้ผลิตเหมือนกับกำรนำเข้ ำวัตถุดิบ
จำกต่ำงประเทศ และกำรจัดซื ้อวัตถุดิบ หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อนำมำใช้ ในกระบวนกำรผลิตสินค้ ำของบริ ษัท จะมีกำรวำง
แผนกำรจัดซื ้อทังคุ
้ ณภำพและจำนวณให้ เพียงพอต่อกำรผลิตในแต่ล ะรอบกำรผลิต รวมถึงกำรบริ หำรจัดกำรวัตถุดิบคง
คลัง และสินค้ ำคงคลังที่ผลิตได้ ให้ เหมำะสมกับรอบกำรกำรส่งมอบงำนถึงลูกค้ ำอีกด้ วย
ความคืบหน้ าของโครงการ
ปั จ จุบัน โครงกำรผลิตเซลล์ แ สงอำทิ ตย์ ถูกระงับ ไว้ ชั่วครำว เนื่ อ งจำกมี ควำมเปลี่ยนแปลงในอันดับ
ผลิตภัณฑ์ แผงเซลล์แสงอำทิตย์ ของ Yingli ตำมผลกำรจัดอันดับล่ำสุดที่ประกำศออกมำช่วงต้ นปี 2559 ซึ่งอำจส่งผล
กระทบต่อควำมเชื่อมัน่ ของลูกค้ ำ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทังกำรจั
้
ดหำแหล่งเงินทุนของโครงกำร ดังนัน้ ทำง
บริ ษัทและ Yingli จึงเห็นควรระงับโครงกำรไว้ ชั่วครำว ทังนี
้ ้หำกควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวได้ รับกำรแก้ ไข บริ ษัทและ
Yingli จะมีกำรเจรจำกันถึงควำมเป็ นไปได้ ในกำรเริ่ มดำเนินโครงกำรใหม่อีกครัง้
งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี2. ธุรกิจร่ วมลงทุน บริการออกแบบ ให้ คาปรึกษา และก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ลักษณะบริการ
บริ ษัทให้ บริ กำรร่ วมลงทุน ออกแบบ ให้ คำปรึ กษำและก่อสร้ ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และกำร
พัฒนำกำรดำเนินโครงกำรธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน โดยทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ทงในและนอกประเทศ
ั้
กำรให้ บริ กำรแบ่งเป็ น
1. กำรร่ วมลงทุนกับเจ้ ำของโครงกำรที่ไม่สำมำรถเข้ ำถึงแหล่งเงิ นทุน เพื่อให้ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ทดแทนสำมำรถดำเนินกำรได้
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2. กำรให้ บริ กำรออกแบบและเป็ นที่ปรึกษำโครงกำรทำงด้ ำนเทคนิค
3. กำรให้ บริ กำรจัดซื ้อและก่อสร้ ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ตลาดและการแข่ งขัน
เนื่องจำกบริ ษัทมีบุคลำกรที่มีป ระสบกำรณ์ กำรทำงำนด้ ำนกำรพัฒนำโครงกำรผลิต ไฟฟ้ำพลัง งำน
แสงอำทิตย์ ทงั ้ ทำงด้ ำนเทคนิคคอล (Project Technical) และกำรบริ หำรด้ ำนกำรเงิ น (Project Financing) ทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศด้ ำนเทคนิคอล บริ ษัทมีควำมชำนำญเรื่ องกำรออกแบบ กำรก่อสร้ ำงโครงกำร กำรจัดหำอุปกรณ์ เพื่อให้ ได้
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่มีประสิทธิภำพสูงสุดตำมพื ้นที่ตงโครงกำรนั
ั้
น้ ส่วนด้ ำนกำรบริ หำรกำรเงิน
ในกำรพัฒนำโครงกำร บุคลำกรของบริ ษัทสำมำรถช่วยให้ เจ้ ำของโครงกำรสำมำรถบริ หำรกำรเงินเพื่อลงทุนในโครงกำร
พลังงำนทดแทนให้ มีประสิทธิภำพสูงสุด ลดกำรสูญเสียเงินลงทุนในส่วนที่เกินควำมจำเป็ น เนื่องจำกบริ ษัทมีประสบกำรณ์
ในกำรทำงำนด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนกำรเงินในกำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ มำแล้ วหลำยโครงกำรทังในและต่
้
ำงประเทศ

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
1. บริ ษัทมีควำมพร้ อมทำงกำรเงิน เพื่อเข้ ำร่ วมลงทุนกับเจ้ ำของโครงกำรที่ไม่สำมำรถเข้ ำถึงแหล่ง
เงินทุน เพื่อให้ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนสำมำรถดำเนินกำรได้
2. บริ ษัท มีบุคลำกรที่ มีป ระสบกำรณ์ ก ำรท ำงำนด้ ำนกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ทงั ้ ทำงด้ ำนเทคนิคคอล และกำรบริ หำรด้ ำนกำรเงิ น เพื่อลดกำรสูญเสียเงินลงทุนในส่วนที่เกินควำม
จำเป็ น เนื่องจำกบริ ษัทมีประสบกำรณ์ ในกำรทำงำนด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนกำรเงินในกำรพัฒนำโครงกำร
ต่ำงๆ มำแล้ วหลำยโครงกำรทังในและต่
้
ำงประเทศ
3. บริ ษัทมีกำรบริ กำรหลังกำรขำยที่มีประสิทธิภำพ รวดเร็ ว
4. บริ ษัทมุ่งเน้ นในกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ ำ เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจกับลูกค้ ำว่ำจะได้ รับ
กำรบริ กำรที่ดี
การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ กำรออกแบบและวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ ในกำรลงทุนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์หรื อ
พลังงำนทดแทนอื่นให้ มีประสิทธิภำพสูง จำเป็ นต้ องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัย บริ ษัทจึงจัดเตรี ยมทังโปรแกรม
้
คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัย ตลอดจนมีนโยบำยให้ บคุ คลำกรศึกษำหำเทคโนโลยีใหม่ เพื่อนำมำใช้ ในงำนให้
คำปรึกษำ ส่งบุคคลำกรไปอบรม เพื่อพัฒนำศักยภำพให้ สงู ยิ่งขึ ้น
งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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3. ธุรกิจร่ วมลงทุนโรงไฟฟ้ าพลังงานลม (Wind Farm)
ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษัทได้ เข้ ำร่ วมลงทุนโดยถือหุ้นร้ อยละ 25 ใน บริ ษัท วินชัย จำกัด (WIND) ซึ่งเป็ นผู้พฒ
ั นำและดำเนิน
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำด้ วยพลังงำนลม ภำยใต้ ชื่อโครงกำรร่ มเกล้ ำวินด์ฟำร์ ม โครงกำรที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ อำเภอนิคมคำสร้ อย จังหวัด
มุกดำหำร ปริ มำณไฟฟ้ำที่เสนอขำย 45 เมกะวัตต์ ขนำดกำลังกำรผลิตติดตัง้ 52.5 เมกกะวัตต์ และลงนำมสัญญำซื ้อขำย
ไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) แล้ ว เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2558 โดยเงื่อนไขกำรรับซื อ้
ไฟฟ้ำจะมีสว่ นเพิ่ม (Adder) 3.50 บำท/หน่วย เป็ นระยะเวลำ 10 ปี โครงกำรมีแผนจะดำเนินกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จพร้ อม
จำหน่ำยไฟฟ้ำเชิ งพำณิ ชย์ เดือนเมษำยน พ.ศ.2562 โดยไฟฟ้ำที่ผลิตได้ ทงั ้ หมดจะส่งขำยให้ EGAT ที่ระดับแรงดัน
115 กิโลโวลต์

วินด์ฟำร์ ม
สถำนีไฟฟ้ำ
ของโครงกำร

สำยส่งไฟฟ้ำขนำด
แรงดัน115 kV

กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมเพื่อจำหน่ำยไฟฟ้ำ
ขัน้ ตอนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลม
เนื่องจำกพลังงำนลมเป็ นพลังงำนสะอำด เป็ นเชื ้อเพลิงกำรผลิตไฟฟ้ำที่เกิดขึ ้นเองตำมธรรมชำติ ไม่ต้อง
ซื ้อไม่ก่อให้ เกิดอันตรำยต่อสภำพแวดล้ อม และสำมำรถนำมำใช้ ประโยชน์ได้ อย่ำงไม่หมดสิ ้น “ กังหันลม ” เป็ นอุปกรณ์
ชนิดหนึ่งที่ถูกสร้ ำงเพื่อกัน้ กำรเคลื่อนที่ของพลังงำนลม ทำให้ สำมำรถใช้ พลังงำนจลน์ จำกกำรเคลื่ อนที่ของลมมำทำ
ประโยชน์ได้ ต่อไป สำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม เมื่อมีกระแสลมพัดผ่ำนกับใบพัดของกังหันลม กังหันลมจะทำ
หน้ ำที่เปลี่ยนพลังงำนลมที่อยู่ในรู ปแบบของพลังงำนจลน์ไปเป็ นพลังงำนกล ใบพัดเกิดกำรหมุนแรง จำกกำรหมุนของ
ใบพัดนี ้จะถูกส่งผ่ำนเพลำแกนหมุน ทำให้ เฟื องขับเคลือ่ นหรื อเฟื องเกียร์ ที่ติดอยูก่ บั เพลำแกนหมุนๆ ตำมไปด้ วย เมื่อเฟื อง
ขับเคลื่อนของกังหันลมเกิดกำรหมุน จะขับเคลื่อนให้ เพลำแกนหมุนที่ตอ่ เชื่อมอยูก่ บั เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำผลิตไฟฟ้ำออกมำ
ปริ มำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้ จะขึ ้นอยูก่ บั ควำมเร็ วของลม เทคโนโลยีของกังหันลม และสถำนที่ที่ติดตังกั
้ งหันลม
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หลักกำรผลิตไฟฟ้ำจำกกังหันลม
ตลาดและการแข่ งขัน
กำรผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม จัดเป็ นธุรกิจที่ไม่มีกำรแข่งขันทำงตรงเนื่องจำกบริ ษัทมี
สัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำกับ EGAT จึงทำให้ ปริ มำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้ ทงหมดจะถู
ั้
กส่งจำหน่ำยให้ EGAT ตำมรำคำและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ ตำมสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษัทมุ่งเน้ นกำรคัดเลือกอุปกรณ์ ที่มีมำตรฐำนระดับสำกลและมี
ประสิทธิภำพสูง รำคำเหมำะสมกับกำรลงทุน เพื่อให้ ได้ ปริ มำณไฟฟ้ำมำก และมีประสิท ธิภำพในกำรจำหน่ำยให้ กบั กำร
ไฟฟ้ำตลอดอำยุโครงกำร
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังเล็งเห็นโอกำสในกำรเติบทำงทำงด้ ำนธุรกิจพลังงำนลม เนื่องจำกควำมต้ องกำรใช้
ไฟฟ้ำภำยในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ทุกปี ภำครั ฐจึงมีนโยบำยส่งเสริ มกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนตำม
ธรรมชำติมำอย่ำงต่อ เนื่อง เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพำเชื ้อเพลิงฟอสซิลและลดมลพิษจำกกำรผลิตไฟฟ้ำลง โดยใน
แผนกำรพัฒ นำพลัง งำนทดแทนและพลัง งำนทำงเลื อ กใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 -2564) หรื อ Alternative Energy
Development Plan (AEDP) ประเทศไทยได้ กำหนดเป้ำหมำยกำรใช้ พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 25 ของกำรใช้
พลังงำนทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2564 พลังงำนลมเป็ นหนึ่งในพลังงำนทดแทนที่ได้ รับกำรส่งเสริ มตำมแผน AEDP ข้ ำงต้ น
ซึ่งเป็ นพลังงำนที่สะอำดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสำมำรถหมุนเวียนนำมำใช้ ได้ อีก ประกอบกับภำครั ฐได้ มี
นโยบำยส่งเสริ มกำรพัฒนำพลังงำนลมเป็ นพิเศษ เช่น ผลักดันกฎระเบียบเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ เอกชนสำมำรถที่จะ
ขอใช้ พื น้ ที่ แ ละด ำเนิ น กำรติ ด ตัง้ กัง หัน ลมในพื น้ ที่ ไ กลได้ และก ำหนดรำคำรั บ ซื อ้ ที่ มี ส่ว นเพิ่ ม ( Adder) 3.50 บำท
หรื อมำกกว่ำตำมเงื่อนไขเป็ นระยะเวลำ 10 ปี
ดังนัน้ หำกพิจำรณำภำพรวมสถำนกำรณ์ พลังงำนและนโยบำยกำรสนับ สนุนจำกภำครั ฐ บริ ษัทได้
เล็งเห็นถึงกำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนในพืน้ ที่จังหวัดมุกดำหำรเป็ นพืน้ ที่ที่มีศักยภำพลม
สำมำรถนำมำพัฒนำผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมได้ อีกทังยั
้ งสอดรับกับนโยบำยของภำครัฐกับนโยบำยในกำรสนับสนุน
กำรใช้ พลังงำนทำงเลือกและจะช่วยสร้ ำงผลตอบแทนที่มนั่ คงในระยะยำว

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
เนื่องจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม เป็ นธุรกิจที่ไม่มีกำรแข่งขันทำงตรงกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นเนื่องจำก
บริ ษัทมีสญ
ั ญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำกับ กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. : EGAT) จึงทำให้ ปริ มำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้
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ทังหมดจะถู
้
กส่งจำหน่ำยให้ EGAT ตำมรำคำและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตำมสัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมุง่ เน้ น
กำรคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีมำตรฐำนระดับสำกลและมีประสิทธิภำพสูง รำคำเหมำะสมกับกำรลงทุน เพื่อให้ ได้ ปริ มำณไฟฟ้ำ
มำก และมีประสิทธิภำพในกำรจำหน่ำยให้ กบั กำรไฟฟ้ำตลอดอำยุโครงกำร
การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบหลักของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม คือ ลมตำมธรรมชำติ ซึ่งประเทศไทยอยู่ภำยใต้ อิทธิพล
ของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะพัดปกคลุมระหว่ำงกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดประมำณกลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ นอกจำกนี ้ปริ มำณไฟฟ้ำที่ผลิต
ได้ ยงั ขึ ้นอยู่กบั ประสิทธิภำพของกังหันลม ดังนัน้ บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรเลือกกังหันลม และอุปกรณ์จำกผู้ผลิตที่มี
คุณภำพ เทคโนโลยี ที่เหมำะกับที่ตงโครงกำร
ั้
ในรำคำที่เหมำะสมกับกำรลงทุน เพื่อให้ โรงไฟฟ้ำมีประสิทธิภำพสูงสุด
งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
โครงกำรที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ อำเภอนิคมคำสร้ อย จังหวัดมุกดำหำร ปริ มำณไฟฟ้ำที่เสนอขำย 45 เมกะวัตต์
โครงสร้ างรายได้
ประเภทของรายได้
- บริษัท ดีมีเตอร์
พาวเวอร์ จากัด
1. รำยได้
2. รำยได้ อื่น
รวมรายได้

ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

0.00
21.16
21.16

0.00
100.00
100.00

0.00
0.31
0.31

0.00
100.00
100.00

-

-

ปั จจัยความเสี่ยงของบริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
1) ความเสี่ยงจากการผลิตสินค้ า
ปั จจัยหลักของกำรผลิตสินค้ ำที่ทำให้ เกิดควำมเสีย่ งคือ วัตถุดิบที่นำมำผลิตสินค้ ำ และกระบวนกำรผลิตทังหมด
้
เนื่องจำกวัตถุดิบหลักของแผงเซลส์แสงอำทิตย์คือ เซลล์แสงอำทิตย์ แต่เซลส์แสงอำทิตย์ยงั ไม่สำมำรถผลิตได้ ในประเทศ
ไทย ต้ องนำเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศเท่ำนัน้ ควำมเสี่ย งที่อำจจะเกิดจำกกำรนำเข้ ำวัตถุดิบ โดยซัพพลำยเออร์ (Supplier)
ไม่สำมำรถส่งเซลส์แสงอำทิตย์ได้ ทนั เวลำ หรื อส่งของที่มีคณ
ุ ภำพต่ำกว่ำมำตรฐำน เป็ นต้ น เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงเรื่ อง
วัตถุดิบ บริ ษัทได้ กำหนดเงื่อนไขกำรเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยต่ำงๆ ตังแต่
้ กระบวนกำรกำรทำสัญญำซื ้อขำยวัตถุดิบ เพื่อเป็ น
กำรประกันคุณภำพของวัตถุดิบ นอกจำกนี ้ได้ จดั เตรี ยมกระบวนกำรตวจสอบคุณภำพสินค้ ำให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำร
ทำงำน และมำตรฐำนคุณภำพของสินค้ ำก่อนส่งมอบถึงบริ ษัท นอกจำกนีท้ ุกกระบวนกำรผลิตแผงเซลส์แสงอำทิตย์
บริ ษั ท ให้ ค วำมสำคัญ ตัง้ แต่กำรเลือ กเทคโนโลยี ก ำรผลิต ที่ ทัน สมัย กำรวำงแผนผัง กระบวนกำรผลิตให้ เป็ น ไปตำม
มำตรฐำน กำรสุ่ ม ตรวจสอบคุ ณ ภำพหลัง ผ่ ำ นกระบวนกำรผลิ ต แต่ ล ะขัน้ ก่ อ นส่ ง ไปสู่ กระบวนกำรผลิ ต ถั ด ไป
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และกระบวนกำรทดสอบคุณภำพสินค้ ำเมื่อกระบวนกำรกำรผลิตเสร็ จสิ ้น นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังวำงแผนที่จะขอใบรับรอง
คุณภำพ มอก.จำกสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมอีกด้ วย เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจเรื่ องคุณภำพให้ แก่ลกู ค้ ำ
2) ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มธุรกิจพลังงำนของบริ ษัทมีทงกำรน
ั้
ำเข้ ำทังวั
้ ตถุดิบ อุปกรณ์ และกำรส่งสินค้ ำไปจำหน่ำยที่ต่ำงประเทศ
ดังนันอั
้ ตรำแลกเปลี่ยนจึงมีควำมเสีย่ งต่อกลุม่ ธุรกิจพลังงำน เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริ ษัทมีแผนจะเปิ ดบัญชีเงินฝำก
ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่บริ ษัทจะต้ องดำเนินธุรกิจด้ วย ประกอบกับกำรวำงแผนสัง่ ซื ้อและส่งมอบสินค้ ำจะคำนึงถึง
แนวโน้ มกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลีย่ นด้ วย อีกทังบริ
้ ษัทยังมีแผนกำรบริ หำรอัตรำแลกเปลีย่ นล่วงหน้ ำ
3) ความเสี่ยงจากสภาวะทางเศษฐกิจและการเมือง
สภำวะเศรษฐกิ จภำพรวมและกำรเมืองเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อบรรยำกำศกำรลงทุน ควำมน่ำเชื่อถือของ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจไทยต่อคู่ค้ำต่ำงประเทศ ถ้ ำหำกสภำวะเศรษฐกิจไม่ดี หรื อกำรเมืองไม่มนั่ คง ก็อำจจะส่งผลทำงอ้ อม
กับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทจึงมุ่งเน้ นที่ จะผลิตสินค้ ำที่มีคุณภำพพร้ อมใบรับรองคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล ในรำคำที่เหมำะสม และเน้ นหำลูกค้ ำที่มีกำรลงนำมสัญญำซื ้อขำยระยะยำวกับบริ ษัท เพื่อลดผลกระทบ
สภำวะเศรษฐกิจภำพรวมและกำรเมืองลง
4) ความเสี่ยงเรื่องสภาพแวดล้ อมและภัยธรรมชาติ
ควำมเร็ วลมและควำมถี่กำรพัด ผ่ำนของลม มีผลกระทบโดยตรงกับปริ มำณกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม
โดยตรง แต่เนื่องจำกในขัน้ ตอนกำรพัฒนำโครงกำร ผู้พัฒนำโครงกำรใช้ ข้อมูลสถิติสภำพภูมิอำกำศที่มีกำรบันทึกไว้
และจะติดตังเสำวั
้
ดค่ำลมทังควำมเร็
้
วและทิศทำงลม เพื่อนำมำวิเครำะห์วำงแผน และเลือกใช้ เทคโนโลยีของกังหันลมให้
เหมำะสมกับพื ้นที่โครงกำร ในกรณีที่เกิดลมพำยุ กังหันลมรุ่ นใหม่จะมีระบบเบรค และปรับทิศทำงของกังหันให้ ล่ลู ม
เพื่อป้องกำรกำรเสียหำยของตัวกังหันลม และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม
ในส่วนของกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ กำรมีที่ดินมำกพอในกำรสร้ ำงโรงไฟฟ้ำ เนื่องจำกกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 1 เมกะวัตต์นนั ้ ต้ องใช้ พื ้นที่ในกำรตังแผงโซลำร์
้
เซลล์ จำนวนหลำยไร่ รวมทังยั
้ งต้ องศึกษำ
สภำพพื น้ ที่ ในกำรสร้ ำงโรงไฟฟ้ำว่ำมีควำมเหมำะสมมำกน้ อยแค่ไหน นอกจำกนี ้ เทคโนโลยีที่ ใช้ ในกำรก่อสร้ ำงก็ มี
ควำมสำคัญเช่นเดียวกัน เพรำะแผงโซลำร์ เซลล์จะมีอำยุประมำณ 25 ปี ทำให้ กระทบค่ำใช้ จ่ำยในกำรดูแลและบำรุงรักษำ
ในแต่ละปี คอ่ นข้ ำงสูง
5) ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
ตลำดหุ้นไทยมีควำมอ่อนไหวกับภำพรวมเศรษกิจ กำรเมือง และกำรเข้ ำถึงข่ำวสำรของกลุ่มนักลงทุนทังไทย
้
และต่ำ งประเทศ แต่ปั จ จัย ดัง กล่ำว จะส่ง ผลกระทบเพี ย งเล็ก น้ อ ยต่อ รำคำหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท แต่อ ย่ำ งไรก็ ตำม
บริ ษัทมุง่ เน้ นวำงแผนธุรกิจ และพัฒนำโครงกำรพลังงำนที่ค้ มุ ค่ำกับกำรลงทุน ที่สำมำรถสร้ ำงกำไรได้ เพื่อเพิ่มควำมมัน่ คง
ให้ บริ ษัท และลดผลกระทบจำกปั จจัยภำยนอกให้ มีผลกระทบแค่ระยะเวลำสันๆ
้ เท่ำนัน้
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สถานะปั จจุบันของโครงการ
อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำร บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
ครัง้ ที่ 7/2559 ได้ มีมติอนุมตั ิขำยหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
บริ ษัท วินชัย จำกัด ที่ บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด บริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทถือครองอยู่จำนวนร้ อยละ 25 ต่อมำ เมื่ อวันที่ 29 กันยำยน 2559 บริ ษัทตกลงจำหน่ำยหุ้นสำมัญใน WIND
จำนวนร้ อยละ 25 ให้ แก่ บริ ษัท เฟิ ร์ ส อัลฟำ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็ นมูลค่ำ 215,000,000 บำท ทัง้ นี ้ ในกำรพิจำรณำ
จำหน่ำยหุ้น WIND บริ ษัทเห็นว่ำบริ ษัทย่อยของบริ ษัทในฐำนะผู้ถือหุ้นรำยย่อยของ WIND นัน้ มีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำ
โครงกำรต่ำง ๆ ของ WIND ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ซึง่ ส่งผลให้ ไม่สำมำรถบริ หำรจัดกำรกำรลงทุนและคำดกำรณ์กำรลงทุน
ได้ อย่ำงเต็มที่ และอำจกระทบต่ออัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนที่บริ ษัทจะได้ รับจำกกำรลงทุนใน WIND ซึ่งจะส่งผลไปยัง
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในท้ ำยที่สดุ อีกทัง้ บริ ษัทเล็งเห็นกำรลงทุนในโครงกำรอื่นๆ ซึง่ อำจให้ ผลตอบแทนบริ ษัทได้ สงู กว่ำอัตรำ
ที่บริ ษัทจะได้ รับจำก WIND โดยเฉพำะโครงกำรในต่ำงประเทศ
2. บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (D MEDIA)
บริ ษัทดำเนินธุรกิจภำยใต้ ปรัชญำกำรทำงำนอย่ำงสร้ ำงสรรค์ มุ่งมัน่ และคัดสรรสรรพสิ่งคุณภำพเพื่อส่งมอบ
ควำมสุขให้ แก่กลุม่ ผู้บริ โภคอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ บริ ษัทดำเนินธุรกิจสือ่ โดยประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม
(Satellite Television)
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท:

บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด

ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่:

เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ประเภทธุรกิจ :

จัดหำ ผลิต และ/หรื อร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม

เลขทะเบียนบริ ษัท:

0105552037951

ทุนจดทะเบียน :

48,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 480,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

ทุนที่ชำระแล้ ว :

48,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 480,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลาดับ

รายชื่อ

1

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

2
3
รวม

จานวนหุ้นที่ถอื

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

479,998

99.96

นำยอภิเชฐ ปุสรี

1

0.02

นำยอนิศ

1

0.02

480,000

100.00

โอสถำนุเครำะห์
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ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติควำมเป็ นมำ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด เดิมชื่ อ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จำกัด จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริ ษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2552 โดยทำธุรกิจ Call center ต่อมำได้ ในปี 2556 ได้ เปลี่ยนกำรดำเนินธุรกิจเป็ นกำรประกอบ
กิจกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมโดยได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์เพื่อให้ บริ กำรกระจำยเสียง
โทรทัศ น์ เลขที่ B1-S21040-0389-56 ของรำยกำร เอส.อี . เอ็ ก ซ์ . วำย วูแ มน ที วี ชำแนล จำกคณะกรรมกำร กสทช.
ตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษำยน 2557 – 21 เมษำยน 2559 (ก่อนหน้ ำได้ รับใบอนุญำตตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษำยน 2556 – 21 เมษำยน
2557) ต่อมำเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
เป็ นผู้บริ หำรสถำนีโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมช่อง Sexy TV (ต่อมำได้ เปลีย่ นชื่อสถำนีเป็ น Major Film) โดยในเดือน
ตุลำคม 2557 ได้ ทำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ วเพื่อซื ้อทรัพย์สนิ ที่ดิน และอำคำร เพื่อใช้ ประกอบธุรกิจกำรผลิต
รำยกำรและเนื ้อหำโทรทัศน์ (Content Production) ทังนี
้ ้ลักษณะกำรประกอบธุรกิจตำมรำยธุรกิจเป็ น ดังนี ้
ธุรกิจทีวีดาวเทียม (Satellite Television)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทได้ ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม โดยกำรได้ รับสิทธิในกำรจัดหำ และ/หรื อ ผลิตโปรแกรมรำยกำร
โทรทัศน์ และ/หรื อทำสัญญำร่ วมผลิตรำยกำรกับผู้ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมจำนวน
1 สถำนี และบริ ษัทอนุญำตให้ ผ้ รู ่ วมผลิตรำยกำร ร่ วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ โปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ โดยมีเนื ้อหำสำระ
ไม่ขดั กับควำมสงบเรี ยบร้ อย จำรี ตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชำชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมำยและควำมมัน่ คง
ของประเทศเพื่อเผยแพร่ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม โดยมีรำยชื่อสถำนี ลักษณะรำยกำร และระยะเวลำของ
แต่ละสัญญำ แสดงดังนี ้
ชื่อสถานี

ลักษณะ
รายการ

ระยะสัญญา

คู่สัญญา

Sexy TV

วำไรตี ้

1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559

บจ. พีไฟว์ทีวี
แอนด์ โปรดักชัน่

Major Film

วำไรตี ้

1 ต.ค. 2559 – 21 เม.ษ. 2560

บจ. เฟิ ร์ส กรุ๊ป

การตลาดและการแข่ งขัน
แนวโน้ มภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
ปั จจุบนั นี ้ช่องเคเบิ ้ลทีวีมีจำนวนเพิ่มขึ ้นและเป็ นช่องทำงเลือกที่ประชำชนให้ ควำมสนใจอยูไ่ ม่น้อย ถือเป็ นธุรกิจที่
หลำยบริ ษัทต้ องกำรเข้ ำมำทำธุรกิจประเภทนี ้ และด้ วยเหตุนี ้เองที่ทำให้ มีกำรแข่งขันกันสูงมำก แต่ละบริ ษัทที่เป็ นเจ้ ำของ
ช่องต่ำงพยำยำมหำรำยกำรดีๆ เพื่อให้ ผ้ รู ับชมสนใจและติดตำมมำกที่สดุ และเชื่อแน่วำ่ แนวโน้ มข้ ำงหน้ ำของธุรกิจเคเบิ ้ล
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ทีวีจะเหลือบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทนี ้อยูไ่ ม่มำก บริ ษัทจึงเล็งเห็นว่ำกำรที่บริ ษัทจะให้ บริ ษัทใดเช่ำช่องทีวีหรื อร่วมผลิต
รำยกำร บริ ษัทนันต้
้ องมีคณ
ุ ภำพและวิสยั ทัศน์ในกำรทำธุรกิจประเภทนี ้ต้ องสอดคล้ องไปกับบริ ษัท เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจ
ไปได้ ด้วยดีและผู้รับชมได้ รับประโยชน์มำกที่สดุ
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษัทได้ วำงกลยุทธ์ สร้ ำงจุดเด่นและประชำสัมพันธ์ช่องเคเบิ ้ลทีวี ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และรับรู้กว้ ำงขวำงของผู้รับชมให้
มำกที่สดุ และบริ ษัทจะเน้ นคอนเทนต์ที่โดดเด่น น่ำสนใจ มีควำมหลำกหลำย เพรำะผู้รับชมส่วนใหญ่จะเลือกชมรำยกำร
จำกเนื ้อหำของรำยกำรเป็ นสำคัญ ควำมน่ำสนใจของรำยกำรจึงเป็ นตัวสร้ ำงอรรถรสให้ ผ้ รู ับชม และจะทำให้ ผ้ รู ับชมจดจำ
ช่อง หรื อรำยกำรนันๆ
้ ได้ ดี บริ ษัทจะทำกำรสร้ ำงสรรค์และพัฒนำคอนเทนต์ของรำยกำรต่ำงๆ ให้ ดียิ่งขึ ้นไม่ว่ำจะเป็ น
รำยกำรข่ำว รำยกำรวำไรตี ้ รำยกำรเพลง รำยกำรหนังหรื อภำพยนตร์ รำยกำรขำยสินค้ ำ และรำยกำรอื่นๆ ให้ มีคณ
ุ ภำพ
มำกยิ่งขึ ้นเพื่อเป็ นทำงเลือกใหม่ให้ กบั ผู้รับชมรำยกำรต่อไป
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลูกค้ ำที่จะมำดำเนินธุรกิจกับบริ ษัทต้ องมีประสบกำรณ์ในด้ ำนเคเบิ ้ลทีวี เพรำะโดยส่วนใหญ่ลกู ค้ ำกลุม่ เป้ำหมำย
ของบริ ษัทจะมีทงลู
ั ้ กค้ ำโดยตรงและกลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ นบริ ษัทโฆษณำ
กลุม่ ลูกค้ ำโดยตรง คือ กลุม่ ที่เป็ นเจ้ ำของสินค้ ำหรื อบริ กำรที่จองซื ้อเวลำโฆษณำจำกกำรผลิตรำยกำรโดยตรง
เพื่อนำเสนอรำยกำรโฆษณำของตนเอง ส่วนกลุ่มลูกค้ ำที่เป็ นบริ ษัทโฆษณำ คือ กลุ่มที่จะทำหน้ ำที่บริ หำรงำนโฆษณำ
ให้ กบั เจ้ ำของสินค้ ำ โดยจะซื ้อเวลำโฆษณำจำกผู้ผลิตรำยกำรและจะเป็ นผู้เสนอกำรจัดสรรและวำงแผนกำรใช้ สอื่ โฆษณำ
ของลูกค้ ำที่เป็ นเจ้ ำของสินค้ ำ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ให้ บริ กำรในกำรให้ เช่ำ อำคำร สถำนที่ เพื่อใช้ ประกอบธุรกิ จกำรผลิตรำยกำรโทรทัศ น์
ดำวเทียมกับ บริ ษัท บริ ษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด โดยได้ มีกำรลงนำมในสัญญำเช่ำอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง
เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2559 สัญญำเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 15 มกรำคม 2559 ถึง 14 มกรำคม 2562
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรของบริ ษัท ดีมเี ตอร์ มีเดีย จำกัด มีดงั นี ้
1. จัดหำ และ/หรื อ ผลิตโปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ และ/หรื อทำสัญญำร่วมผลิตรำยกำรกับผู้ร่วมผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ โปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์
2. จัดหำลูกค้ ำที่เป็ นเจ้ ำของสินค้ ำหรื อบริ กำรที่จองซื ้อเวลำโฆษณำจำกกำรผลิตรำยกำรโดยตรง และลูกค้ ำที่จะ
ทำหน้ ำที่บริ หำรงำนโฆษณำให้ กบั เจ้ ำของสินค้ ำ โดยจะซื ้อเวลำโฆษณำจำกผู้ผลิตรำยกำร และเป็ นผู้เสนอกำรจัดสรรและ
วำงแผนกำรใช้ สอื่ โฆษณำของลูกค้ ำที่เป็ นเจ้ ำของสินค้ ำ
3. ผลิตและสร้ ำงสรรค์ผลงำน โดยจะมีกำรแบ่งหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคลำกรอย่ำงชัดเจน ทังในส่
้ วนที่
รับผิดชอบในด้ ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ ำงสรรค์ และกำรบริ หำรจัดกำร ทำให้ งำนกิจกรรมที่เกิดขึ ้น ประสบควำมสำเร็ จ
ตรงตำมวัตถุประสงค์และควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
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ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี –
งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
โครงสร้ างรายได้
ประเภทของรายได้
- บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
1. รำยได้
2. รำยได้ อื่น
รวมรายได้

ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
7.44
5.53
12.97

57.36
42.64
100.00

6.27
2.96
9.23

67.93
32.07
100.00

-

-

-

-

ปั จจัยความเสี่ยงของ บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด

1. ปั จจัยความเสี่ยงในธุรกิจทีวีดาวเทียม
ควำมเสี่ยงจำกกำรต่ออำยุสญ
ั ญำสัมปทำน
จำกกำรที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกิ จกำรกระจำยเสียง กิ จ กำรโทรทัศน์ แ ละกิ จกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(กสทช.) ได้ อ อกประกำศเรื่ อง หลัก เกณฑ์ และวิธี กำรอนุญำตให้ บ ริ ก ำรกระจำยเสียงหรื อ โทรทัศน์ เพื่ อ จัด ระเบียบ
ผู้ประกอบกำรช่องทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวีให้ เข้ ำสูก่ ลไกกำรกำกับดูแลโดย กสทช.จะออกใบอนุญำตให้ ผ้ ปู ระกอบกำร
เป็ นครำวๆ ในขันแรกใบอนุ
้
ญำตจะมีอำยุ 1 ปี หลังจำกนันจะพิ
้
จำรณำต่อใบอนุญำตให้ อีกครำวละไม่เกิน 2 ปี โดย กสทช.
ได้ นำหลักเกณฑ์เรื่ องร้ องเรี ยนกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเนื ้อหำรำยกำรที่ไม่เหมำะสม หรื อ กำรโฆษณำที่ผิดกฎหมำย
หรื อ กำรกระทำอันเป็ นกำรขัดหรื อแย้ งกับกำรกำกับดูแลด้ ำนกำรคุ้มครองผู้ใช้ บริ กำร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่ทำง กสทช.
จะออกเพิ่มเติมในอนำคตมำเป็ นพื ้นฐำนในกำรพิจำรณำต่อใบอนุญำตแก่ผ้ ปู ระกอบกำรกิจกำรแต่ละรำย ซึ่งกำรได้ รับ
ใบอนุญำตเป็ นครำวๆ และแต่ละครำวมีอำยุกำรประกอบกำรระยะสันอำจเป็
้
นข้ อจำกัดในกำรขยำยธุรกิจ กำรวำงแผนกำร
ผลิต และกำรสร้ ำงรำยได้ ของบริ ษัทอย่ำงไรก็ดี บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดและกฎเกณฑ์
อย่ำงเคร่ งครัด เพื่อให้ เกิดควำมเชื่อมัน่ ว่ำบริ ษัทจะสำมำรถได้ รับกำรต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีวีดำวเทียมได้ อย่ำง
ต่อเนื่อง

ควำมเสี่ยงจำกกำรออกประกำศ หลักเกณฑ์ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)
กิจกำรโทรทัศน์นบั ได้ ว่ำเป็ นกิจกำรสื่อสำรมวลชนที่มีอิทธิพลต่อประชำชนเป็ นอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็ นกำรสื่อสำรที่
ประชำชนสำมำรถเข้ ำถึงและรับรู้ ข้อมูลได้ อย่ำงทัว่ ถึงมำกกว่ำสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ ดังนันกำรประกอบกิ
้
จกำรโทรทัศน์
จึงต้ องดำเนินภำยใต้ กฎหมำยเป็ นสำคัญ ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ ำมำมีบทบำทกำรกำกับดูแลผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์
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ของประเทศไทย คือ สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หรื อ
กสทช.
กสทช. มี อ ำนำจหน้ ำที่ ห ลัก ในกำรก ำกั บ ดู แ ลและออกประกำศหลัก เกณฑ์ ต่ ำ งๆ เพื่ อ ควบคุ ม ก ำกั บ
ผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์ให้ มีกำรแข่งขันกันอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม มีมำตรฐำนทำงจริ ยธรรม และคุ้มครองผู้บริ โภคให้
ได้ รับประโยชน์และมิให้ ถกู เอำเปรี ยบจำกผู้ประกอบกิจกำร อำทิเช่น กำรกำกับดูแลเนื ้อหำรำยกำรต้ องมีคณ
ุ ภำพเหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำย กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรเพื่อคุ้มครองเด็กและเยำวชน กำรโฆษณำ เป็ นต้ น ณ ปั จจุบนั
ประกำศ กสทช. ยังมีออกมำอย่ำงต่อเนื่องตำมแนวนโยบำยของ กสทช. และตำมสภำพปั ญหำของกำรประกอบกิจกำร
ดังนัน้ กำรออกประกำศต่ำงๆ ของ กสทช. จึงยังเป็ นสิ่งที่ควบคู่ไปกับกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์ทกุ
รำยเช่นเดิม กฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่จะออกมำควบคุมกำรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ของบริ ษัทอำจมีกำร
เปลีย่ นแปลง และต้ องใช้ เวลำอีกสักระยะเพื่อให้ เห็นกฎเกณฑ์ที่ออกมำบังคับทังหมดก่
้
อนว่ำจะส่งผลกระทบกับกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทหรื อไม่เพียงใด อันจะสะท้ อนเป็ นปั จจัยควำมเสีย่ งในกำรดำเนินธุรกิจได้

ควำมเสี่ยงจำกภำวกำรณ์แข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ในปี ที่ผำ่ นมำ อุตสำหกรรมโทรทัศน์มีภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกยิ่งขึ ้น จำกกำรเริ่ มออกอำกำศของทีวีดิจิตอล
ประมำณช่วงกลำงปี 2557 รวมถึงช่องรำยกำรต่ำงๆ มำกมำยที่มีอยูบ่ นทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวีท้องถิ่น จะเห็นได้ จำก
กำรที่ผ้ ปู ระกอบกำรของแต่ละช่องมีกำรปรับผังรำยกำรใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำคุณภำพและรูปแบบของรำยกำร
ให้ น่ำสนใจ เพื่อช่วงชิงเรทติ ้งจำกผู้ชมรำยกำรและเม็ดเงินโฆษณำในตลำด บริ ษัทเอเยนซี่โฆษณำจะมีตวั เลือกในกำรลง
โฆษณำมำกขึ ้น โดยมี “เรทติ ้ง” และ “ควำมคุ้มค่ำของรำคำ” เป็ นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำลงโฆษณำ เป็ นผลให้ กำรขำยเวลำ
โฆษณำยำกขึ ้น อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทมีประสบกำรณ์ กำรทำธุรกิจผลิตรำยกำรโทรทัศน์ และบริ หำรช่องทีวีดำวเทียมของ
ตัวเองมำเป็ นเวลำนำน มีกลุม่ ผู้รับชมเป้ำหมำยชัดเจน มีคอนเทนต์ที่แข็งแรงด้ วยรูปแบบที่ตรงกับรสนิยมของผู้ชมรำยกำร
มีบคุ ลำกรและทีมงำนที่มีคณ
ุ ภำพและมีประสบกำรณ์ รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริ มกำรตลำดรูปแบบต่ำงๆ เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ชู ม
ติดตำมรับชมอย่ำงต่อเนื่อง ช่วยให้ บริ ษัทสำมำรถช่วงชิงและรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจำกคูแ่ ข่งในอุตสำหกรรมได้
3. บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
ข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัท
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

: 99/1 หมูท่ ี่ 8 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทุนจดทะเบียน

: 5,000,000 บำท

ทุนชาระแล้ ว

: 5,000,000 บำท

มูลค่ าที่ตราไว้

: หุ้นละ 100 บำท
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รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลาดับ

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถอื

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

8,200

16.40

2

บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด

16,800

33.60

3

นำยทิษณุ

ธนญำธรณ์

17,500

35.00

4

นำงณิญำ

ธนญำธรณ์

2,500

5.00

5

นำงสำวภคนัท ธนญำธรณ์

2,500

5.00

6

นำยธนภณ

2,500

5.00

50,000

100.00

ธนญำธรณ์
รวม

ข้ อมูลกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดยได้ ลงนำมในสัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำ (VSPP) กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)
ด้ วยกำลังผลิตไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 4.9 เมกะวัตต์ ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2552 โรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำซชีวภำพของบริ ษัท
ใช้ ก๊ำซชีวภำพที่ผลิตจำกน ้ำเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลของโรงงำนน ้ำตำลในบริ เวณใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้ำเป็ น
วัตถุดิบสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยที่น ้ำเสียดังกล่ำวมีปริ มำณมำกและไม่เป็ นที่ต้องกำรของโรงงำนน ้ำตำล และเพื่อลด
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบำบัดน ้ำเสียดังกล่ำว โรงงำนน ้ำตำลจึงมีควำมประสงค์จะจำหน่ำยน ้ำเสียดังกล่ำวเพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำ
ทังนี
้ ้ ปริ มำณน ้ำเสียของโรงงำนน ้ำตำลดังกล่ำวมีเพียงพอสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำของบริ ษัท
ควำมคืบหน้ ำของโครงกำร
หลังจำกได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 บริ ษัทจะทำ
กำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ( “อัครวัฒน์ฯ”) ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ
ก๊ ำซชีวภำพ จำกผู้ถือหุ้นเดิมของ อัครวัฒน์ จำนวน 25 ,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ธุรกรรมกำรเข้ ำซื ้อ
หุ้นจะแบ่งออกเป็ น 3 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1 ภำยในเดือนธันวำคม 2559 จำนวน 8,200 หุ้น, ครัง้ ที่ 2 ภำยในเดือนมกรำคม 2560
จำนวน 8,619 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.32 ของหุ้นทังหมดของอั
้
ครวัฒน์ฯ และครัง้ ที่ 3 ภำยในเดือนกรกฎำคม 2560 จำนวน
8,181 หุ้น รวมทังหมด
้
25 ,000 หุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 50 ของหุ้นทังหมดของอั
้
ครวัฒน์ฯ ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2559
บริ ษัทได้ รับโอนหุ้นส่วนแรกจำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 ของหุ้นทังหมดของ
้
อัครวัฒน์ฯ โดยบริ ษัทได้ ชำระ
รำคำซื อ้ ขำยหุ้น ส ำหรั บ กำรโอนหุ้น ส่ว นแรกให้ แ ก่ บริ ษั ท โรงไฟฟ้ ำ ธนญำธรณ์ จ ำกัด รวมเป็ น จ ำนวนเงิ น ทัง้ สิน้
36,078,245 บำท เรี ยบร้ อยแล้ ว
นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีแผนกำรจะดำเนินกำรจัดซื ้อ จัดจ้ ำง และเข้ ำทำสัญญำกับคู่สญ
ั ญำผู้รับเหมำปรับปรุ งพื ้นที่
จัดหำ และติดตังเครื
้ ่ องจักรภำยในเดือนกุมภำพันธ์ ปี 2560 ในระหว่ำงกำรปรับปรุ งโรงไฟฟ้ำ บริ ษัทยังสำมำรถขำยไฟฟ้ำ
ให้ กับ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคตำมกำลังกำรผลิตซึ่งเครื่ องจักรเดิมสำมำรถผลิตได้ (ประมำณ 0.6 เมกะวัตต์ ) โดยบริ ษัท
คำดว่ำภำยหลังกำรปรับปรุ งโรงไฟฟ้ำเสร็ จสิ ้น บริ ษัทสำมำรถจำหน่ำยไฟฟ้ำให้ กับ กฟภ. ได้ เต็มตำมจำนวนกำรรับซื ้อ
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ไฟฟ้ำที่ 4.9 เมกะวัตต์ อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้ กำรปรับปรุงโรงไฟฟ้ำเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เรื่ องควำมปลอดภัย บริ ษัทอำจต้ อง
หยุดเครื่ องจักรและหยุดกำรจำหน่ำยไฟฟ้ำเท่ำที่จำเป็ น
ปั จจัยความเสี่ยงของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
ควำมเสีย่ งจำกวัตถุดิบที่มีควำมสำคัญต่อกำรผลิต
บริ ษัทเป็ นผู้ดำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำซชีวภำพ โดยใช้ วตั ถุดิบจำกน ้ำเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลของ
โรงงำนน ้ำตำลในบริ เวณใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้ำเป็ นวัตถุดิบสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยวัตถุดิบดังกล่ำวเป็ นวัตถุดิบสำคัญที่
ใช้ ในกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปริ มำณที่ผลิตจะขึ ้นอยูก่ บั ผลผลิตและข้ อตกลงในกำรจำหน่ำยน ้ำเสียจำกโรงงำน
น ้ำตำล จึงอำจประสบปั ญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบ ในกรณีที่น ้ำเสียที่ได้ จำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลมีไม่เพียงพอหรื อ
โรงงำนน ้ำตำลปฏิเสธกำรจำหน่ำยน ้ำเสียให้ กบั โรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำซชีวภำพของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีข้อตกลงกับ
โรงงำนน ้ำตำลในบริ เวณใกล้ เคียงและจำกกำรสำรวจพบว่ำ น ้ำเสียดังกล่ำวมีปริ มำณมำกและไม่เป็ นที่ต้องกำรของโรงงำน
น ้ำตำล และเพื่อลดค่ำใช้ จ่ำยในกำรบำบัดน ้ำเสียดังกล่ำว โรงงำนน ้ำตำลจึงมีควำมประสงค์จะจำหน่ำยน ้ำเสียดังกล่ำว
เพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำ บริ ษัทจึงมัน่ ใจปริ มำณน ้ำเสียของโรงงำนน ้ำตำลดังกล่ำว มีเพียงพอสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ
ของบริ ษัท
ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงลูกค้ ำรำยใหญ่สำหรับธุรกิจพลังงำน
กำรดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำทุกโครงกำรมีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็ นลูกค้ ำเพียงรำยเดียว ซึ่งมีสญ
ั ญำซื ้อขำยไฟฟ้ำและเป็ น
หน่วยงำนภำครัฐที่มีควำมน่ำเชื่อถือและมีควำมมัน่ คง จึงทำให้ กลุม่ บริ ษัทมีควำมเสี่ยงต่ำจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ ำรำยใหญ่
ของบริ ษัท
แนวโน้ มควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบธุรกิจ
กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบประกอบธุรกิจ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
ได้ ทังในทำงที
้
่เป็ นประโยชน์หรื อในทำงที่เป็ นโทษแก่ทำงบริ ษัท โดยที่กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้ อบังคับต่ำงๆ เป็ น
ปั จจัยภำยนอกที่บริ ษัท ไม่อำจควบคุมได้ แต่อย่ำงไรตำม บริ ษัทมีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบรวมถึง
นโยบำยของภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนในกำรวิเครำะห์กำรลงทุนในกิจกำร บริ ษัทจะให้ ควำมสำคัญต่อควำมเสีย่ งของ
กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สำมำรถปรั บเปลี่ยนรู ปแบบกำรทำงำนให้ สอดคล้ อง และเป็ นไปตำม
กฎระเบียบของภำครัฐได้
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4. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
4.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 590,547,570 บำท เรี ยกชำระแล้ ว 549,749,896 บำท
แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 590,547,570 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
4.2 ผู้ถอื หุ้น
(1) รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 26 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1

รายชื่อ
นำยภัทรศักดิ์ โอสถำนุเครำะห์
- นำยโอริ จ
โอสถำนุเครำะห์ (บุตร)
- นำยธัชริ นทร์ โอสถำนุเครำะห์ (พี่น้อง)

2
3
4
5

นำยโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
นำยจเรศักดิ์ ทรงวุฒิชยั
นำยมงคล
ประกิตชัยวัฒนำ
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

6
7
8
9
10

นำยพิศฐิ พงศ์ วงษ์ ทองดี
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
นำยอุทยั พันธ์ จิรกุลพงศ์ธร
นำยอำนนท์ชยั วีระประวัติ
นำยอัษฎำยุธ ดวงปั ญญำสว่ำง
ยอดรวม

จานวนหุ้นที่ถอื (หุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
42,970,270
7.816
102,800
0.019
3,687,000
0.671
25,000,000

4.548

23,557,773
21,486,700
20,000,000

4.285
3.908
3.638

18,885,600
15,599,611
14,201,100
12,000,000
10,400,999
207,891,853

3.435
2.838
2.583
2.183
1.892
37.816

ผู้ถอื หุ้นรายย่ อย จำนวน 2,546 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 33.08
กำรดำรงคุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้น โดยต้ องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 150 รำย
และผู้ถือหุ้นดังกล่ำวต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 15 ของทุนชำระแล้ วของบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ถอื หุ้นต่ างด้ าว ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559
บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นต่ำงด้ ำวจำนวน 8 รำย ถือหุ้นรวมกัน 20,287,100 หุ้น (มูลค่ำทีต่ รำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท) คิดเป็ น
ร้ อยละ 3.69 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว
(2) กำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อย
: บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด
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รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลาดับ
รายชื่อ
1
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
2
นำยอภิเชฐ ปุสรี
3
นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์
รวม

จานวนหุ้นที่ถอื
สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
479,998
99.9996
1
0.0002
1
0.0002
480,000
100.0000
(มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

: บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลาดับ
รายชื่อ
1
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
2
นำยอภิเชฐ ปุสรี
3
นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์
รวม

จานวนหุ้นที่ถอื
สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
8,499,998
99.99998
1
0.00001
1
0.00001
8,500,000
100.00000
(มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท)

: บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
นำยทิษณุ ธนญำธรณ์
นำงณิญำ ธนญำธรณ์
นำงสำวภคนัท ธนญำธรณ์
นำยธนภณ ธนญำธรณ์
บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
รวม

จานวนหุ้นที่ถอื
สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
17,500
35.00
2,500
5.00
2,500
5.00
2,500
5.00
16,800
33.60
8,200
16.40
50,000
100.00
(มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

4.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
ตำมที่ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ได้ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัท ฯ ครั ง้ ที่ 1 (DCORP-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ”) จำนวน 100,000,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตำม
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สัดส่วนกำรถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2557 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทตำมใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ได้ ในวันทำกำรสุดท้ ำยของปี ที่ 1 ซึง่ ตรงกับวันที่ ครบ 1 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิท ธิ ครั ง้ ที่ 1 และใบสำคัญ แสดงสิทธิ มีอำยุ 3 ปี นับ จำกวันที่ ออกและเสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 1
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2558 ทำงบริ ษัทได้ มีกำรจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท
ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ที่ประชุมได้ มีมติแก้ ไขวันใช้ สทิ ธิจำกเดิม “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP -W1 สำมำรถใช้ สทิ ธิครัง้ แรก
ได้ ในวันทำกำรสุดท้ ำยของปี ที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ครบ 1 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP -W1 ส่วนวันใช้
สิทธิครัง้ ที่ 2 คือวันที่ทำกำรสุดท้ ำยของปี ที่ 2 ซึ่งตรงกับวันที่ครบ 2 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP -W1
ส่วนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย คือวันครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP -W1” แก้ ไขเป็ น “ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิสำมำรถใช้ สทิ ธิครัง้ แรก ได้ ในวันทำกำรสุดท้ ำยของปี ที่ 1 ซึง่ ตรงกับวันที่ครบ 1 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
DCORP -W1 และสำมำรถใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ตำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ครั ง้ ที่ 2 ได้ ใ นวัน ที่
25 สิงหำคม 2558 (“วันที่ใช้ สิทธิครั ง้ ที่ 2”) และสำมำรถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ครั ง้ ต่อ ๆ ไปได้ ทุก 3 เดือน นับแต่วั นใช้ สิทธิ ครั ง้ ที่ 2 ส่วนวันใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ ำย คือวันครบกำหนดอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ DCORP -W1” โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 3
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 4
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 5
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 6
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 7
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 8
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 9 (ครัง้ สุดท้ ำย)

วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2558
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559
วันที่ 25 พฤษภำคม 2559
วันที่ 25 สิงหำคม 2559
วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 8 พฤษภำคม 2560

โดยบริ ษัทจะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP -W1 ยกเว้ นเป็ นกรณีกำรใช้
สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย ซึ่งบริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย (หรื อวันครบกำหนดอำยุ) และตลำด
หลักทรัพย์จะขึ ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ ำมซื ้อขำย) ล่วงหน้ ำ 3 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน หรื อเป็ นกำรปิ ดสมุดทะเบียน
เพื่ อ กำรก ำหนดสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ DCORP -W1 ในกำรเข้ ำร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ
DCORP -W1 หำกวัน ใช้ สิท ธิ ต รงกับ วัน หยุด ของนำยทะเบี ย นใบสำคั ญ แสดงสิท ธิ หรื อ วัน หยุด ของวัน ท ำกำรตลำด
หลักทรัพย์ mai ให้ เลือ่ นวันใช้ สทิ ธิเป็ นวันก่อนหน้ ำนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั สรรหุ้นสำมัญของบริ ษัทไว้ รองรับกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวน 160,059,924
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท โดยมี อัตรำกำรใช้ สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสำมัญ 1.60274 หุ้น และ
บริ ษัทจะออกหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิเป็ นจำนวนไม่เกินจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วย
อัต รำกำรใช้ สิ ท ธิ หำกมี เ ศษของจ ำนวนหุ้น สำมัญ ที่ จ ะได้ รั บ จำกกำรใช้ สิ ท ธิ ใ ห้ ตัด เศษหุ้น นัน้ ทิ ง้ รำคำกำรใช้ สิท ธิ
1.871 บำทต่อหุ้น
ณ วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2559 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ แปลงสภำพมีจำนวน 25,454,909 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้ สทิ ธิคงเหลือ 40,797,674 หุ้น
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5. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยไม่มีผลขำดทุน
สะสม อย่ำงไรก็ตำม ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้ เนื่องจำกมีขำดทุนสะสม

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษัท
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

:
:

ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว

:

ตลาดรอง

:

จานวนพนักงาน
รอบระยะเวลาบัญชี
ผู้สอบบัญชี
ลาดับ
1
2
3
4

:
:

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทมีจำนวนพนักงำนรวม 28 คน
1 มกรำคม - 31 ธันวำคม

รายชื่อผู้สอบบัญชี
นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์
นำยจิโรจ
ศิริโรโรจน์
นำงสำวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
นำยเจษฎำ
หังสพฤกษ์

ผู้ตรวจสอบภายใน
นายทะเบียนหุ้น
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี -

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“DCORP”)
191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสำร 0 2204 2616
Website : www.demetercorporation.com
หุ้นสำมัญ 549,749,896 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท
รวม 549,749,896 บำท
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

:
:
:

หมายเลขรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7305
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5113
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4713
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3759

ชื่อสานักงาน
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 50 ของ
กำไรสุทธิประจำปี โดยไม่มีผลขำดทุนสะสม อย่ำงไรก็ตำม ปั จจุบนั บริ ษัท
ยังไม่สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้ เนื่องจำกมีขำดทุนสะสม
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้ างการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริษัท
อานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการต่ างๆ
ก. คณะกรรมการบริษัท
- อำนำจหน้ ำที่
เพื่อดำเนินกิจกำรของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
- องค์ประกอบและกำรแต่งตัง้
* องค์ ประกอบ ประกอบด้ วย - กรรมกำรบริ ษัท จำนวน 7 ท่ำน
- กรรมกำรอิสระ จำนวน 5 ท่ำน
โดยมี
- ประธำนกรรมกำร 1 ท่ำน คือ
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
- ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร 1 ท่ำน คือ
นายอนิศ โอสถานุเคราะห์
การแต่ งตัง้ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมกำรตำมหลั
้
กเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นรำยหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตำม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลำย
คนเป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำ
จำนวนกรรมกำร ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับกำรเลือกตัง้
ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังใน
้
ครัง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธำนในที่ประชุมนันเป็
้ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
- จำนวนกรรมกำรสูงสุด
มีไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่ได้ กำหนดจำนวนกรรมกำรสูงสุดและกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร
- สัดส่วนกรรมกำรที่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น
ไม่ได้ กำหนดไว้
- สิทธิของผู้ถือหุ้นรำยย่อยในกำรแต่งตังกรรมกำร
้
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรแต่งตังกรรมกำรของบริ
้
ษัท
ข. คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ขอบเขตกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
- เป็ นไปตำมขอบเขตและวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ค ณะกรรมกำรของบริ ษั ท ก ำหนด
2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของ 1) สอบทำนให้ บริ ษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเพียงพอ
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำร 2) สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภำยใน (internal control) และระบบ
กำกับดูแลกิจกำร ดังต่อไปนี ้
กำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3) สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทังเข้
้ ำร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ
1 ครัง้
5) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ เกิดควำมมัน่ ใจ ว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัท
6) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี
ของบริ ษัท ซึง่ รำยงำนดังกล่ำวต้ องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริ ษัท
ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท
ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่วมประชุมของ
กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
ช) ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร (charter)
ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ ขอบเขต
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
7) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยตรง และคณะกรรมกำร
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ของบริ ษั ท ยั ง คงมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ทต่ อ
บุคคลภำยนอก (แก้ ไขตำมมติที่ประชุมกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2552 ลงวันที่
17 มีนำคม 2552)
3. องค์ประกอบของคณะกรรมกำร (1) เป็ นกรรมกำรของบริ ษัท
ตรวจสอบ
(2) มีจำนวนอย่ำงน้ อย 3 คน
(3) กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มีควำมรู้ทำงบัญชีหรื อกำรเงิน
4. กำรแต่งตัง้
(1) แต่งตังโดยมติ
้
เอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
5. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
3 ปี
คณะกรรมการบริษัท
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นำยสุเทพ
นำยนำชัย
นำยภัทรศักดิ์
นำยโชติพนั ธุ์
นำยกฤษฎำ
นำยไตรรัตน์
นำยพัชรสุทธิ์
นำยอนิศ
นำยธีรวิทย์

รายชื่อ
เหลีย่ มศิริเจริ ญ
หล่อวัฒนตระกูล
โอสถำนุเครำะห์
เตียวิวฒ
ั น์
หุตะเศรณี
ฉัตรแก้ ว
สุจริ ตตำนนท์
โอสถำนุเครำะห์
จำรุวฒ
ั น์

นำยกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ
นำยชำญศักดิ์ ธนเตชำ
นำยอภิเชฐ

ปุสรี

ตาแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรอิสระ และรองประธำนกรรมกำรบริษัท
รองประธำนกรรมกำรบริษัท
รองประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร และประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริ หำร
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

กรรมกำรผู้มีอำนำจผูกพันตำมหนังสือรั บรองของบริ ษัท คือ นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์ หรื อ นำยกันต์พจน์
กิตติรัฐศิริ หรื อ นำยภัทรศักดิ์ โอสถำนุเครำะห์ กรรมกำรสองในสำมคนนี ้ลงลำยมือชื่อร่ วมกัน และประทับตรำสำคัญของ
บริ ษัท
7.2 ผู้บริหาร
1. ขอบเขตกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ

- เป็ นไปตำมขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมกำรของบริ ษัทกำหนด
1. สนับสนุนและให้ คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริ ษัท
2. สนับสนุนและให้ คำปรึกษำแก่ฝ่ำยจัดกำรของบริ ษัท
3. รับมอบหมำยและรับมอบอำนำจหน้ ำทีจ่ ำกคณะกรรมกำรบริษัท
4. ดำเนินกำรในเรื่ องที่จำเป็ นอันเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกิจกำรให้ ห้ นุ ของ
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บริ ษัทสำมำรถซื ้อขำยได้ ตำมปกติอีกครัง้
ผู้บริหาร
รำยชื่อผู้บริ หำรฝ่ ำยจัดกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยนำมดังต่อไปนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
7
8

รายชื่อผู้บริหารบริษัท
นำยอนิศ
โอสถำนุเครำะห์
นำยชลพรรณ
วงษ์ สงิ ห์
นำงสำววรำงคณำ เตไชยำ
นำงสำวกุลธิดำ วีระถำวร
นำยเอกวิทย์
แก้ ววิเชียร
นำยนท
เกริ กฤทธิ์วณิช
นำวสำวศลิษำ
ศรี ธงชำติ
นำยฉัตรชัย
อมรฤทธิ์วณิช
นำงสำวลักษณ์พร แสงดวงศรีวิไล
นำงสำววรรณำ
พงโพธิ์

(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร งำนบริ หำรจัดกำรทัว่ ไป
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร งำนกำรเงินและบัญชี
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร งำนบริ หำรจัดกำรโครงกำร
ผู้จดั กำรฝ่ ำยงำนกฎหมำย
ผู้จดั กำรฝ่ ำยงำนบริ หำรจัดกำรทัว่ ไป
ผู้จดั กำรฝ่ ำยงำนกำรตลำด
ผู้จดั กำรฝ่ ำยงำนวิเครำะห์กำรเงินและพัฒนำธุรกิจ
ผู้จดั กำรส่วนงำนกำรเงิน
ผู้จดั กำรส่วนงำนบัญชี

หมำยเหตุ หมำยเลข (1) – (5) คือ ผู้บริหำรตำมนิยำมของ ก.ล.ต.

ทังนี
้ ้ กรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษัท มีลกั ษณะดังนี ้
- มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นและไม่เ ป็ น บุค คลที่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมกฎหมำยว่ำ ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์ หรื อตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
- ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่ำฝื นข้ อบังคับ ระเบียบ ประกำศ คำสัง่ มติคณะกรรมกำร หรื อข้ อตกลงกำรจดทะเบียน
หลักทรัพย์กบั ตลำดหลักทรัพย์ ที่อำจมีผลกระทบอย่ำงร้ ำยแรงต่อสิทธิประโยชน์หรื อกำรตัดสินใจของ
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรื อกำรเปลีย่ นแปลงในรำคำของหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทย่ อย
บริษัท
ลาดับ
บจ. ดีมีเตอร์ พำวเวอร์
1
2
3
บจ. ดีมีเตอร์ มีเดีย
1

นำยอนิศ
นำยฉัตรชัย
นำยณัฐ
นำยชลพรรณ

รายชื่อ
โอสถำนุเครำะห์
อมรฤทธิ์วณิช
ก้ องพำนิชกุล
วงษ์ สงิ ห์

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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อานาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ องของฝ่ ายจัดการ
ชื่อ

นำยอนิศ
นำยฉัตรชัย
นำยณัฐ
นำยชลพรรณ
หมายเหตุ :

โอสถำนุเครำะห์
อมรฤทธิ์วณิช
ก้ องพำนิชกุล
วงษ์ สงิ ห์

1 = ประธำนกรรมกำร

บริษัท

2,3
-

บริษัทย่ อย
D POWER

D MEDIA

2
2,3
2
-

2,3

2 = กรรมกำร

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บจ.อัครวัฒน์
พลังงานพืช
หมุนเวียน
-

3 = กรรมกำรบริหำร

ไม่ มี
-
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ผังโครงสร้ างบริษัท
คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
**
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
มีเ กลุ่มงาน
บริหารจัดการทั่วไป
สายงาน
จัดหาทั่วไป
สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท และเลขานุการผู้บริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่พัฒนาธุรกิจ

ที่ปรึกษาประธานเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานกฎหมาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี

สายงาน
กฎหมาย

สายงานการเงิน

สายงานมีเดีย

สายงานสื่อสารและ
องค์ กรสัมพันธ์

สายงานบัญชี

สายงานพลังงาน

สายงานการตลาด

สายงานกากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สายงานบริหาร
จัดการทั่วไป

กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานบริหารจัดการ
โครงการ

สายงานประสานงานโครงการ

สายงานวิเคราะห์ การเงิน
* ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สายงานวิศวกรรม
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7.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นำงสำวกุลธิดำ วีระถำวร ดำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่
1 กันยำยน 2559 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรบริ ษัท ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
7.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
บริ ษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร อันได้ แก่ ค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำร และเงินเดือนผู้บริ หำรโดยมี
รำยละเอียดค่ำตอบแทน ดังนี ้
(1.1) ค่ำเบีย้ ประชุมกรรมกำร ตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2559 – 31 ธันวำคม 2559 เป็ นเงิ น 1,188,000 บำท
โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนได้ คำ่ ตอบแทน ดังต่อไปนี ้
ลาดับ

รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8

นำยภัทรศักดิ์
นำยโชติพนั ธุ์
นำยวรัญญู
นำยอภิเชฐ
นำยทรอย
นำยอนิศ
นำยเจนวิทย์
นำยกฤษฎำ

โอสถำนุเครำะห์
เตียวิวฒ
ั น์
สุจิวรพันธ์พงศ์
ปุสรี
แอ็นดรู สกูนเนอร์ แมน
โอสถำนุเครำะห์
จิวะกุลชัยนันท์
หุตะเศรณี

9
10
11
12
13
14
15
16
17

นำยไตรรัตน์
นำยธกร
น.ส. พิณระตี
นำยสุเทพ
นำยนำชัย
นำยธีรวิทย์
นำยกันต์พจน์
นำยชำญศักดิ์
นำยพัชรสุทธิ์

ฉัตรแก้ ว
เลำหพงศ์ชนะ
สุวรรณนันท์
เหลีย่ มศิริเจริ ญ
หล่อวัฒนตระกูล
จำรุวฒ
ั น์
กิตติรัฐศิริ
ธนเตชำ
สุจริ ตตำนนท์
รวม

ได้ รับค่ าตอบแทน จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
เป็ นเงิน (บาท)
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
132,000
9/10
108,000
10/10
12,000
1/1
96,000
9/10
48,000
4/4
108,000
10/10
48,000
4/4
72,000
7/8
108,000
12,000
24,000
144,000
108,000
60,000
48,000
48,000
12,000
1,188,000

9/10
1/9
2/2
8/10
9/9
6/6
5/5
5/5
1/1

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
13/8/2557
13/8/2557
13/8/2557 (26/2/2559)
12/5/2558
12/5/2558 (30/6/2559)
4/9/2557
12/5/2558 (30/6/2559)
30/4/2558 (22/4/2559),
13/7/2559
30/4/2558
23/12/2557 (15/12/2559)
29/4/2559 (9/8/2559)
13/11/2558
26/2/2559
13/7/2559
10/8/2559
10/8/2559
16/12/2559

(1.2) เงินเดือนผู้บริ หำร ตังแต่
้ 1 มกรำคม 2559 – 31 ธันวำคม 2559 เป็ นเงิน 23,067,610.02 บำท
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(1.3) ค่ำเบี ้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตังแต่
้ 1 มกรำคม 2559 - 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 คนได้ รับผลตอบแทน
เป็ นเบี ้ยประชุมกรรมกำรจำกบริษัทโดยมีคำ่ ตอบแทน เป็ นเงินจำนวน 192,000 บำท มีรำยละเอียดดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ได้ รับค่ าตอบแทน จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
เป็ นเงิน (บาท)
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
(วันที่ลาออก)
1 นำยกฤษฎำ หุตะเศรณี
96,000
4/4
30/4/2558 (22/4/2559),
13/7/2559
2 นำยไตรรัตน์ ฉัตรแก้ ว
72,000
5/5
30/4/2558
3 นำยธกร
เลำหพงศ์ชนะ
24,000
2/5
23/12/2557(15/12/2559)
4 นำยพัชรสุทธิ์ สุจริ ตตำนนท์
0/0
16/12/2559
รวม
192,000
หมายเหตุ บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบไว้ อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส และได้ ขออนุมตั ิจำกที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ ว

(2) ค่ำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน
- ไม่มี 7.5 บุคลากร
บริ ษัทมีพนักงำนทังหมด
้
28 คน โดยตังแต่
้ 1 มกรำคม 2559 – 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทได้ จ่ำยผลตอบแทน
ให้ แก่พนักงำนจำนวนทังสิ
้ ้น 30,607,537.18 บำท ซึง่ ผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน และค่ำล่วงเวลำ นอกจำกนี ้ บริ ษัทย่อย
ได้ จ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่พนักงำนในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทรวม 4,941,596.11 บำท
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ตัง้ แต่ 1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559
DCORP
พนักงำนบริ หำร
8
พนักงำนปฏิบตั ิกำร
20
รวม (คน)
28
ค่ำตอบแทน (บำท)
30,607,537.18

D ICT*
1
6
7
411,198.86

D POWER** D MEDIA***
0
2
1
5
1
7
3,060,500 1,469,897.25

หมำยเหตุ * ณ วันที่ 29 ก.พ. 2559
** ณ วันที่ 31 ต.ค. 2559
*** ณ วันที่ 30 เม.ย. 2559

ค่ำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน
- ไม่มี บริ ษัทไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนพนักงำนอย่ำงมีนยั สำคัญ และไม่มีข้อพิพำททำงด้ ำนแรงงำนในรอบ 3 ปี ที่ผำ่ น
มำ บริ ษัทมีนโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน โดยจัดส่งไปอบรมและฝึ กทักษะเป็ นประจำทุกปี
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8. การกากับดูแลกิจการ
8.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) กำหนดแนวปฏิบตั ิและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้ สอดคล้ องกับ
หลักกำรสำกลขององค์กำรเพื่อควำมร่ วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation
and Development : OECD) รวมทัง้ แนวปฏิ บัติ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลำดหลักทรั พย์
(ก.ล.ต.) และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ครอบคลุมหลักกำรสำคัญใน 5 ประเด็น ดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำกำรใดๆ ที่จะเป็ นกำรละเมิดหรื อริ ดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ กำหนดเป็ นนโยบำยและเปิ ดเผยต่อสำธำรณะผ่ำนสื่อต่ำงๆ ของบริ ษัท ส่งเสริ มและสนับสนุนให้
ผู้ถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน ทังสิ
้ ทธิพื ้นฐำนตำมกฎหมำย และสิทธิในกำรได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรที่สำคัญ เช่น สิทธิในกำรเสนอ
ระเบียบวำระ สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนแต่งตังและก
้
ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรเลือกตังกรรมกำร
้
สิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และกำรส่งคำถำมล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี เป็ นต้ น
2. กำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็ นธรรม
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยในกำรกำกับดูแลให้ บริ ษัท มีกำรปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น
อย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรมในเรื่ องต่ำงๆ อันได้ แก่ กำหนดให้ มีกำรใช้ สิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันทังผู
้ ้ ถือหุ้นรำยใหญ่และ
รำยย่อยในกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดแนวทำงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเท่ำเทียม และป้องกันไม่ให้ มีกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
เพื่อหำผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
3. บทบำทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดนโยบำยให้ มีกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่ำงๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ น
ได้ เสียที่มีตำมกฎหมำย เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับถือปฏิบตั ิ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมัน่ ใจ
ว่ำ สิทธิ ดงั กล่ำวจะได้ รับกำรคุ้มครอง และปฏิบตั ิด้วยควำมเท่ำเทียมกัน และส่งเสริ มควำมร่ วมมือระหว่ำงบริ ษัทกับผู้มี
ส่วนได้ เสียในกำรสร้ ำงควำมแข็งแกร่งของกิจกำร ควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน กำรรักษำสิง่ แวดล้ อมและสังคม เพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน และเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญให้ กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำยได้ ทรำบ โดยดำเนินกำรผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมวิธีกำรและภำยในระยะเวลำที่กำหนด
4. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่โปร่งใส
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักและให้ ควำมสำคัญกับคุณภำพของข้ อมูล และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเท่ำเทียม
โปร่ งใส และเป็ นธรรม ผ่ำนช่องทำงที่เข้ ำถึงข้ อมูลได้ ง่ำยและน่ำเชื่อถือ ตำมข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจำกจะเปิ ดเผย
ข้ อมูลผ่ำนแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) แล้ ว ข้ อมูลส่วนใหญ่ได้
นำเสนอทำงเว็บไซต์ของบริ ษัท ที่ www.demetercorporation.com ทังในภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ ซึ่งช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
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และผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลได้ ง่ำย มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญอย่ำงสม่ำเสมอ ทัง้ ด้ ำนบวกและด้ ำนลบ
ตำมข้ อกำหนด กฎหมำย ข้ อบังคับของบริ ษัท และหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้ อง
5. ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
บริ ษัทกำหนดให้ กรรมกำรบริ ษัทปฏิบตั ิตำมข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน ตำมแนวทำง
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรต้ องเข้ ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของตน
และต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสำคัญ
โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมกำรอิสระมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังคณะ
้
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมกำรทังสิ
้ ้นจำนวน 11 ท่ำน แบ่งเป็ นกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 5 ท่ำน และกรรมกำรที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หำรจำนวน 7 ท่ำน (รวมประธำนกรรมกำรบริ ษัท) ซึ่งรวมกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แบ่งแยก
บทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษัทกับผู้บริ หำรอย่ำงชัดเจน โดยคณะกรรมกำรบริ ษัททำหน้ ำที่ใน
กำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของผู้บริ หำร ขณะที่ผ้ บู ริ หำรทำหน้ ำที่บริ หำรงำนของบริ ษัทในด้ ำนต่ำงๆ
ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนด และเพื่อประโยชน์ตอ่ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วย
1. คณะกรรมกำรบริ ษัท
1.1 ให้ บริ ษัทมีกรรมกำรคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจกำรของบริ ษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่ำห้ ำ (5) คน เลือกตัง้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำสำม (3) คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2)
ของจำนวนกรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร โดยกรรมกำรต้ องมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำยและข้ อบังคับนี ้
กำหนด ทังนี
้ ้กรรมกำรบริ ษัทอย่ำงน้ อยหนึง่ (1) คน ต้ องเป็ นผู้มีควำมรู้ด้ำนบัญชีหรื อกำรเงิน
ห้ ำมมิให้ กรรมกำรประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท
หรื อเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนในห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด หรื อเป็ นกรรมกำรของ
บริ ษัทอื่น ไม่ว่ำบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหำชนที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำร
ของบริ ษัท ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่กรรมกำรผู้นนจะได้
ั้
แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่
จะมีมติแต่งตังตนเป็
้
นกรรมกำร
ห้ ำมมิให้ บริ ษัทจ่ำยเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมกำร เว้ นแต่จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนกรรมกำร
1.2 ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งตำมวำระหนึง่ ในสำม (1/3) เป็ น
อัตรำ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสำม
(1/3) นอกจำกกำรพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับฉบับนี ้ ประธำนกรรมกำร หรื อกรรมกำรพ้ นจำก
ตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
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(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออก
(4) ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมอย่ำงหนึง่ อย่ำงใดตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำย หรื อใน
ข้ อบังคับนี ้
(5) ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
2. กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระต้ องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำม และยังต้ องมีคุณสมบัติตำมที่กำหนดไว้ โดย
กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และประกำศที่เกี่ยวข้ อง และกรรมกำรอิสระมีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริ หำรและ
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรของบริ ษัทต้ องประชุมอย่ำงน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอำจมีกำรประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น โดยกำรประชุมแต่ละครัง้ ได้ มีกำรกำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจนและมีกำรส่งหนังสือนัด
ประชุมพร้ อมรำยละเอียดล่วงหน้ ำ 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีเวลำศึกษำข้ อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ ำร่ วม
ประชุม รวมทังได้
้ มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรอง
จำกคณะกรรมกำรบริ ษัท พร้ อมให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร
บริ ษัทมีกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำรในระดับที่เหมำะสม และอยูใ่ นระดับที่สำมำรถเทียบเคียง
ได้ กบั บริ ษัทในกลุม่ อุตสำหกรรมเดียวกัน ปั จจัยที่จะนำมำพิจำรณำ ประกอบด้ วย ประสบกำรณ์ ภำระหน้ ำที่ ขอบเขตของ
บทบำทและควำมรับผิดชอบ ทังนี
้ ้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้ องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตั ิ จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ในส่วนของค่ำตอบแทนของผู้บริ หำรจะเป็ นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้ ซึง่ จะ
พิจำรณำจำกภำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรแต่ละท่ำนประกอบกับผลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัท
กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริ หำร
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ มีกำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
ในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท ซึง่ รวมถึง กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริ หำร และเลขำนุกำรบริ ษัท เพื่อให้ มี
กำรปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรอบรม หลักสูตรของสมำคมส่งเสริ ม สถำบันกรรมกำรบริ ษัท
ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
8.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อย เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท ดังนี ้
1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบตำมเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
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1. ถื อหุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของทุนชำระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. เป็ นกรรมกำรที่ไม่ มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนในบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง หรื อ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท
เป็ นกรรมกำรที่ไม่เป็ นลูกจ้ ำง พนักงำน หรื อ ที่ปรึ กษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำจำกบริ ษัท บริ ษัท
ในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท เช่น กรรมกำรผู้จดั กำร (Chief Executive Officer)
ของบริ ษัท ไม่สำมำรถเป็ นกรรมกำรตรวจสอบได้ เนื่องจำกกรรมกำรผู้จัดกำรเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่ อกำรบริ หำร
เป็ นต้ น
3. เป็ นกรรมกำรที่ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงออมทังในด้
้ ำนกำรเงิน
และกำรบริ หำรงำนของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท
เป็ นกรรมกำรที่ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะข้ ำงต้ นมำก่อนในระยะเวลำ 1 ปี
ก่อนได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรตรวจสอบ เว้ นแต่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้ วเห็นว่ำ กำรเคยมี
ผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียนันจะไมมี
้
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และกำรให้ ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ
4. เป็ นกรรมกำรที่ไม่ใช่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญำติสนิทของผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท
5. เป็ นกรรมกำรที่ไม่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทน เพื่อรักษำผลประโยชน์ ของกรรมกำรบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท
6. สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่แสดงควำมเห็นหรื อรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยไม่อยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ อง
หรื อญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำน มีดงั นี ้
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ
นำยกฤษฎำ หุตะเศรณี
นำยไตรรัตน์ ฉัตรแก้ ว
นำยพัชรสุทธิ์ สุจริ ตตำนนท์

ตาแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

หมายเหตุ: - กรรมกำรตรวจสอบลำดับที่ 1 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบ
กำรเงิน
- กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี

2) คณะกรรมกำรจัดกำร
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมทิศทำง นโยบำยและเป้ำหมำยที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดและมอบหมำย รวมทังสร้
้ ำงควำมมัน่ คงและยัง่ ยืนในกำรดำเนินธุรกิจ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้
อนุมตั ิจดั ตังคณะกรรมกำรจั
้
ดกำร ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจกำรต่ำงๆ
ตำมขอบเขตที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
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8.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กำรแต่งตังกรรมกำร
้
กำรแต่งตังกรรมกำรผ่
้
ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นรำยหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตำม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรื อหลำยคนเป็ น
กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูง สุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับ กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
เกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธำนในที่ประชุมนันเป็
้ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกตัง้
บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่กำหนดในข้ อบังคับนี ้ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนในตำแหน่งที่วำ่ งในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไปก็ได้ เว้ นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งจะเหลือน้ อยกว่ำสอง (2) เดือน ทังนี
้ ้
บุคคลซึง่ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทน
มติของกำรแต่งตังคณะกรรมกำรดั
้
งกล่ำวต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
กำรสรรหำผู้บริ หำรระดับสูงสุด
ในกำรสรรหำผู้มำดำรงตำแหน่งผู้บริ หำรระดับ สูง คณะกรรมกำรจัดกำรจะเป็ นผู้พิจำรณำเบือ้ งต้ น ในกำร
กลัน่ กรองสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ ที่เป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และเข้ ำใจในธุรกิ จของบริ ษัทเป็ นอย่ำงดี และสำมำรถบริ หำรงำนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้ ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
8.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
กรณี บ ริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท จะส่ง ผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท เข้ ำ ไปเป็ น ผู้ถื อ หุ้น และกรรมกำรบริ ษั ท ตำมมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อกำกับกำรบริ หำรงำนในบริ ษัทย่อยในจำนวนไม่น้อยกว่ำครึ่ งหนึ่งของจำนวนกรรมกำร ทังนี
้ ้
เพื่อให้ กำรดำเนินกำรเป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัท
กรณีบริ ษัทร่วม บริ ษัทจะส่งผู้บริ หำรของบริ ษัทเข้ ำไปเป็ นตัวแทนในคณะกรรมกำรบริ ษัทร่วม ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้นสำหรับกำรกำกับควบคุมบริ ษัทร่ วมนัน้ กรรมกำรในฐำนะตัวแทนของบริ ษัทจะต้ องรับนโยบำยจำกบริ ษัทก่ อน ตำมมติ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
โดยยึดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้ มำ
หรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรจัดทำข้ อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถกู ต้ องและเชื่อถือได้ ให้ บริ ษัทสำมำรถตรวจสอบ
และรวบรวมมำจัดทำงบกำรเงินรวมได้ ทนั กำหนดด้ วย รวมถึงกำรจัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและรัดกุม
เพียงพอในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษัท
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8.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งต่อกำรใช้ ข้อมูลภำยในของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และสอดคล้ องกับกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทได้ กำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ให้ ควำมสำคัญต่อ
กำรเก็บรักษำข้ อมูลควำมลับของบริ ษัท เช่น ข้ อมูลภำยในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินธุรกิจหรื อรำคำหุ้น เป็ นต้ น ซึง่ มีแนวทำงปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
• กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภำยในของบริ ษัทฯ ในกำรหำประโยชน์สว่ นตนและใน
เรื่ องกำรทำธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัท หรื อทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
• กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลที่มิได้ เปิ ดเผยให้ ทรำบโดยทัว่ ไป ซึ่งอำจมีผลกระทบ
กับรำคำหุ้น (ข้ อมูลภำยใน) และต้ องละเว้ นกำรทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริ ษัทในช่วงเวลำที่จะมีกำร
ประกำศข้ อมูลที่สำคัญ 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรื อข้ อมูลภำยในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสำธำรณชนตำม
นโยบำยที่ถกู กำหนดไว้ นอกจำกนี ้ ข้ อมูลภำยในของบริ ษัทไม่ควรถูกให้ แก่บคุ คลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ใน
กำรซื ้อขำยหุ้นของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริ หำร
พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัทด้ วย โดยผู้ใดฝ่ ำฝื นถือว่ำได้ กระทำผิดระเบียบของบริ ษัทซึง่ มีบทลงโทษ
ที่ได้ กำหนดไว้
• กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลควำมลับทำงธุรกิจของบริ ษัท ต่อบุคคลภำยนอก
โดยเฉพำะคูแ่ ข่งของบริ ษัท แม้ หลังพ้ นสภำพกำรเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษัทไปแล้ ว
8.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทมีผ้ สู อบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ตำมมติทปี่ ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อผู้สอบบัญชี
นำงสำวกรรณิกำร์
นำยจิโรจ
นำงสำวนงลักษณ์
นำยเจษฎำ

วิภำณุรัตน์
ศิริโรโรจน์
พัฒนบัณฑิต
หังสพฤกษ์

หมายเลขรับอนุญาต

ชื่อสานักงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7305
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5113
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4713
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3759

บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด

ค่ำตอบแทนที่บริษัทและบริ ษัทย่อยจ่ำยให้ แก่ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด มีรำยละเอียด ตำมเอกสำรแนบ 7
8.7 นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทตระหนักว่ำกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมโปร่ งใส สุจริ ต เป็ นไปตำมกฎหมำย และแนวทำงกำร
ก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี เป็ น ปั จ จัย ส ำคัญ ที่ ช่ ว ยเกื อ้ หนุน กิ จ กำรของบริ ษั ท จึ ง ได้ ก ำหนดนโยบำยกำรป้ อ งกัน กำรหำ
ผลประโยชน์ในหน้ ำที่โดยมิชอบ เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกระดับต้ องถือปฏิบตั ิ โดยมีสำระสำคัญ ดังนี ้
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นโยบำยกำรป้องกันกำรหำผลประโยชน์ในหน้ ำที่โดยมิชอบ
1.

วัตถุประสงค์
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) มุง่ มัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมโปร่งใส สุจริ ต เป็ นไป
ตำมกฎหมำย และแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยตระหนักว่ำกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นปั จจัย
สำคัญที่ช่วยจรรโลงชื่อเสียงและเกื ้อหนุนกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยกำรป้องกันกำรหำผลประโยชน์ใน
หน้ ำที่โดยมิชอบเพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน
2.

หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
2.1
คณะกรรมกำรบริ ษัทอนุมตั ินโยบำยกำรป้องกันกำรหำผลประโยชน์ในหน้ ำที่โดยมิชอบ และกำกับดูแล
กำรบริ หำรงำนของบริ ษัท
2.2
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรส่งเสริ มกำรปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรหำผลประโยชน์ใน
หน้ ำที่โดยมิชอบ
2.3
บริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกระดับ ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรหำผลประโยชน์ในหน้ ำที่โดยมิชอบ
ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริ ษัท ข้ อกำหนดกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ อง จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิ จ และจรรยำบรรณของ
พนักงำน
3.

ขอบเขตและแนวทำงปฏิบตั ิ
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรป้องกันมิให้ เกิดกำรหำผลประโยชน์ในหน้ ำที่โดยมิชอบ สำหรับตนเองหรื อผู้อื่นใน
เรื่ องต่ำงๆ ดังนี ้
3.1
สินบนและสิง่ จูงใจ
ห้ ำมให้ หรื อรับสินบนและสิ่งจูงใจในรู ปแบบใดๆ ทังสิ
้ ้น และห้ ำมมอบหมำยให้ ผ้ อู ื่นให้ หรื อรับสินบน
และสิง่ จูงใจแทนตนเอง
3.2
ของขวัญ และผลประโยชน์
ห้ ำมให้ หรื อรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ เกิดกำรปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่โดยมิชอบ หรื ออำจทำให้ เกิ ดกำรยินยอม ผ่อนปรน ในข้ อตกลงทำงธุรกิจที่ไม่เหมำะสม และให้ ถือปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในจรรยำบรรณของพนักงำน
3.3
กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล และกำรให้ เงินสนับสนุน
กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล และกำรให้ เงิ นสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ไม่ขัดต่อกฎหมำยและ
ศีลธรรม
3.4
กิจกรรมและกำรมีสว่ นร่วมทำงกำรเมือง
บริ ษัทจะไม่นำเงินทุนหรื อทรัพยำกรของบริ ษัทไปใช้ สนับสนุนทำงกำรเมือง ให้ แก่ผ้ ลู งสมัครแข่งขันเป็ น
นักกำรเมือง หรื อพรรคกำรเมืองใด เพื่อกำรรณรงค์ทำงกำรเมืองหรื อกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง ยกเว้ นกำรให้ ควำม
สนับสนุนนัน้ ได้ รับอนุญำตตำมกฎหมำย และสนับสนุนประชำธิ ปไตยโดยรวม โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกบริ ษัทก่อนกำร
ดำเนินกำร
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4.

กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทจัดให้ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรหำผลประโยชน์ในหน้ ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำสำมำรถ
ป้องกันหรื อควบคุมควำมเสีย่ งดังกล่ำวได้ โดยกำหนดให้ มีกำรระบุ กำรประเมิน กำรควบคุมและติดตำม และกำรรำยงำน
ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรหำผลประโยชน์ในหน้ ำที่โดยมิชอบ ตำมนโยบำยและกระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ งที่บริ ษัทกำหนด
5.

กำรควบคุมภำยใน
บริ ษัทจัดให้ มีกำรกำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและวัฒนธรรมกำรควบคุมที่ดี โดยมีกำรประเมินควำม
เสี่ยงที่มีนยั สำคัญ กำหนดให้ มีกิจกรรมกำรควบคุมที่มีประสิทธิ ผล และแบ่งแยกหน้ ำที่กำรทำงำนที่เหมำะสม รวมทัง้
จัดให้ มีระบบสำรสนเทศที่เพียงพอน่ำเชื่อถือ และติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ
6.

กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล กำรสือ่ สำร และกำรฝึ กอบรม
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรสือ่ สำร ให้ ควำมรู้ และฝึ กอบรม
เกี่ ยวกับนโยบำยกำรป้องกันกำรหำผลประโยชน์ ในหน้ ำ ที่โดยมิชอบ และแนวทำงปฏิบัติที่เกี่ ยวข้ องอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องมีควำมเข้ ำใจ และปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงเหมำะสม
7.

กำรรับแจ้ งข้ อมูลหรื อข้ อร้ องเรี ยน
บริ ษัทจัดให้ มีช่องทำงกำรรับแจ้ งข้ อมูล ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อร้ องเรี ยน ต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยบริ ษัทจะ
ดำเนินกำรให้ หน่วยงำนซึ่งมีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำนทำหน้ ำที่ตรวจสอบควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสมของ
กำรพิจำรณำหำข้ อเท็จจริ งเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีควำมโปร่งใส และควำมยุติธรรมในกำรดำเนินกำร
8.

บทกำหนดโทษ
กำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรหำผลประโยชน์ในหน้ ำที่โดยมิชอบถือเป็ นกำรฝ่ ำฝื นคำสัง่
และ/หรื อ ระเบียบของบริ ษัท ซึง่ อำจส่งผลให้ เกิดกำรลงโทษทำงวินยั ตำมที่บริ ษัทกำหนด

9. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ให้ ควำมสำคัญด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
โดยมุ่งมัน่ ดำเนินกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ เพื่อสังคมมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม
โดยรวม ทังนี
้ ้ มีนโยบำยจัดทำโครงกำรต่ำงๆ ที่ให้ ควำมช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
ที่ผำ่ นมำบริ ษัทได้ ดำเนินงำนด้ ำนกิจกรรมส่งเสริ มและสนับสนุนด้ ำนกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยที่ขำดแคลนทุนทรัพย์
อีกทัง้ บริ ษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนและบริ จำคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสในท้ องถิ่นทุรกันดำร และทำงบริ ษัทได้ ให้
ควำมสำคัญในกำรรณรงค์ปลูกฝั งค่ำนิยมที่ดีงำมให้ กบั พนักงำนได้ มีจิตอำสำที่จะมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิ จ โดยบริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ พนักงำนได้ มีส่วนร่ วมต่อกิ จกรรม CSR และเป็ นกำรประชำสัมพันธ์ ภำพลักษณ์ ที่ดีของ
องค์กรต่อสำธำรณชน
ทังนี
้ ้ กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ทังภำยในและภำยนอกตำมนโยบำยของบริ
้
ษัทจำเป็ นที่จะต้ องอำศัยพนักงำนของ
บริ ษัทให้ มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่ำงๆ มำกที่สดุ เพรำะพนักงำนของบริ ษัทคือหัวใจสำคัญขององค์กรที่จะทำให้ โครงกำร
ต่ำงๆ ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
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กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2559 ทางบริษัทได้ จดั ให้ มีกิจกรรม ดังต่ อไปนี ้
- วันที่ 6 มีนำคม 2559 บริ ษัทร่ วมกับหน่วยงำนอื่นๆ มอบจักรยำนจำนวน 100 คัน และผ้ ำห่มจำนวน 100 ผืน
แก่เด็กในอุปถัมภ์ของพระอำจำรย์พบโชค ติสสฺ วโส เจ้ ำอำวำสวัดห้ วยปลำกัง้ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงรำย
ความรับผิดชอบต่ อสังคม - ต่ อพนักงาน CSR in Employee’ Perspective
ทำงบริ ษัทยังได้ ตระหนักว่ำ พนักงำนทุกคนเป็ นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำที่สดุ ของบริ ษัท จึงให้ ควำมสำคัญกับกำร
พัฒนำทำงศักยภำพ ผลตอบแทนและโอกำสในกำรก้ ำวหน้ ำของพนักงำน โดยสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท
บริ ษัทได้ เล็งเห็นและตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยได้ มี
กำรจัดทำระเบียบวิธีปฏิบตั ิงำนไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร นอกจำกนันคณะกรรมกำรของบริ
้
ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญในเรื่ อง
กำรบริ หำรควำมเสี่ยงและระบบควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง โดยมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบไป
ด้ วย กรรมกำรอิสระเป็ นผู้สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุ มภำยใน โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (Outsource) ที่มี
ควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริ หำร รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ ำที่สอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนในฝ่ ำยต่ำงๆ ของ
บริ ษัท ตำมแผนงำนตรวจสอบประจำปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ เกิดควำม
มัน่ ใจว่ำ กำรปฏิบตั ิงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงมีกำรทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงสม่ำเสมอในทุกไตรมำส โดยมี กรอบแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็ นในกำรควบคุมภำยในไว้
5 ด้ ำน ได้ แก่
(1) กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
(2) กำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Assessment)
(3) กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน (Control Activities)
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้ อมูล (Information & Communication) และ
(5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
ทังนี
้ ้ ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2559 ได้ มีมติแต่งตังห้
้ ำงหุ้นส่วน
จำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น เป็ นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท ในปี 2559 โดยห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์
โซลูชั่น ได้ ประเมินและตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท ทัง้ ในด้ ำนกำรตรวจสอบและประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในระดับองค์กร และกำรตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในระดับปฏิบตั ิกำร ซึ่งครอบคลุมถึง
ธุรกรรมหลักขององค์กร เช่น ธุรกรรมกำรซื ้อ ธุรกรรมกำรขำย ธุรกรรมกำรรับเงิน และกำรจ่ำยเงิน เป็ นต้ น
นอกจำกนี ้ บริ ษัทเห็นว่ำในอนำคตหำกบริ ษัทมีกำรขยำยธุรกิจ หรื อเติบโตในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจในปั จจุบนั
ระบบและกำรควบคุมภำยในปั จจุบนั ยังมีประสิทธิ ภำพเพียงพอ เนื่องจำก ธุรกรรมกำรรำยงำนทำงธุรกิจของบริ ษัทไม่มี
ควำมซับซ้ อน กอปรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัททำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน
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และกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม โดยมีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่โดยเด็ดขำดระหว่ำงฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินอย่ำงชัดเจนไม่
ซ ้ำซ้ อนกัน

11. รายการระหว่ างกัน
11.1 บริ ษัทไม่ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ ท่ ีกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากั บตลาด
ทุน
บริ ษัทมีรำยกำรบัญชีกบั บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันสำหรับงวดบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ดังนี ้

- 65 สรุ ปรายการระหว่ างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ เี กิดขึน้ ในงวดบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ ขนาดของรายการ ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
ปี 2558 (บาท)
ปี 2559 (บาท)
บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย
รายได้ จากการให้
เป็ นบริ ษัทย่อย โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นของ
จากัด (D MEDIA)
เช่ าและบริการ
บริ ษัท และกรรมกำรบริษัทบำงท่ำนร่วมกัน
- ลูกหนี ้กำรค้ ำ

ดังนี ้

997,050.00

452,350.00 - ลูกหนี ้กำรค้ ำจำกสัญญำเช่ำพื ้นที่

1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

พร้ อมทรัพย์สนิ และอุปกรณ์สำนักงำน

ถือหุ้นจำนวน

479,998 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9996

และสัญญำจ้ ำงเพื่อสนับสนุนระบบงำน
บัญชี/งำนกำรเงิน/งำนบุคคล โดยมี

2. นำยอภิเชฐ ปุสรี

เงื่อนไขทำงกำรค้ ำ รำคำ กำรทำสัญญำ

ถือหุ้นจำนวน

1 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

ตำมลักษณะที่ตกลงร่วมกันตำมสัญญำ
และเป็ นกำรดำเนินกำรค้ ำปกติเมื่อ

3. นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์

เปรี ยบเทียบกับรำยกำรค้ ำกับ

ถือหุ้นจำนวน

1 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

บุคคลภำยนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง
ค่ าเช่ าและบริการ
- เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

3,250,000.00

1,600,000.00

- เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำจำกสัญญำจ้ ำงบริ หำร
และจัดกำรกิจกำร โดยมีเงื่อนไขทำง
กำรค้ ำ รำคำ กำรทำสัญญำ ตำม
ลักษณะที่ตกลงร่วมกันตำมสัญญำ และ

- 66 บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ ขนาดของรายการ ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
ปี 2558 (บาท)
ปี 2559 (บาท)
เป็ นกำรดำเนินกำรค้ ำปกติเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรำยกำรค้ ำกับ
บุคคลภำยนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง

- 67 บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์
จากัด (D POWER)

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

เป็ นบริ ษัทย่อย โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นของ
บริ ษัท และกรรมกำรบริษัทบำงท่ำนร่วมกัน
ดังนี ้

รายได้ จากการให้
เช่ าและบริการ
- ลูกหนี ้กำรค้ ำ

ขนาดของรายการ ขนาดของรายการ ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
ปี 2558 (บาท)
ปี 2559 (บาท)

244,005.00

405,760.00 - ลูกหนี ้กำรค้ ำจำกสัญญำเช่ำพื ้นที่
พร้ อมทรัพย์สนิ และอุปกรณ์สำนักงำน
และสัญญำจ้ ำงเพื่อสนับสนุนระบบงำน
บัญชี/งำนกำรเงิน/งำนบุคคล โดยมี
เงื่อนไขทำงกำรค้ ำ รำคำ กำรทำสัญญำ
ตำมลักษณะที่ตกลงร่วมกันตำมสัญญำ
และเป็ นกำรดำเนินกำรค้ ำปกติเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรำยกำรค้ ำกับ
บุคคลภำยนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง

572,828.00

126,790.00

1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ถือหุ้นจำนวน

8,499,998 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

99.99998

2. นำยอภิเชฐ ปุสรี
ถือหุ้นจำนวน

1 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00001

3. นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์
ถือหุ้นจำนวน
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที
จากัด (D ICT)

1 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
0.00001
รายได้ จากการให้
เป็ นบริ ษัทย่อย โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นของ
เช่ าและบริการ
บริ ษัท และกรรมกำรบริษัทบำงท่ำนร่วมกัน
- ลูกหนี ้กำรค้ ำ

ดังนี ้
1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

- ลูกหนี ้กำรค้ ำจำกสัญญำเช่ำพื ้นที่

พร้ อมทรัพย์สนิ และอุปกรณ์สำนักงำน

ถือหุ้นจำนวน

999,998 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

และสัญญำจ้ ำงเพื่อสนับสนุนระบบงำน
บัญชี/งำนกำรเงิน/งำนบุคคล โดยมี

- 68 บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

2. นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์
ถือหุ้นจำนวน

1 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

ขนาดของรายการ ขนาดของรายการ ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
ปี 2558 (บาท)
ปี 2559 (บาท)
เงื่อนไขทำงกำรค้ ำ รำคำ กำรทำสัญญำ
ตำมลักษณะที่ตกลงร่วมกันตำมสัญญำ
และเป็ นกำรดำเนินกำรค้ ำปกติเมื่อ

3. นำยอภิเชฐ ปุสรี

เปรี ยบเทียบกับรำยกำรค้ ำกับ

ถือหุ้นจำนวน
คิดเป็ นร้ อยละ

1 หุ้น

บุคคลภำยนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง

0.0001 ค่ าเช่ าและบริการ
- เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

180,771.00

44,803.00 - เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำจำกสัญญำจ้ ำงบริ หำร
และจัดกำรกิจกำร โดยมีเงื่อนไขทำง
กำรค้ ำ รำคำ กำรทำสัญญำ ตำม

หมำยเหตุ

ลักษณะที่ตกลงร่วมกันตำมสัญญำ และ

เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2559 บริ ษัทได้ จำหน่ำย

เป็ นกำรดำเนินกำรค้ ำปกติเมื่อ

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยนี ้ให้ กบั บุคคลภำยนอก

เปรี ยบเทียบกับรำยกำรค้ ำกับ

ทำให้ บริ ษัทสิ ้นสุดกำรควบคุมอย่ำงเป็ น

บุคคลภำยนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง

สำระสำคัญ
บริษัท ดีมีเตอร์
เป็ นบริ ษัทย่อย โดยถือหุ้นทำงอ้ อมผ่ำนบริ ษัท
แคปปิ ตอล จากัด (D CAP) ย่อย และมีกรรมกำรบริ ษัทบำงท่ำนร่วมกัน
ดังนี ้
1. บจ. ดีมีเตอร์ พำวเวอร์
ถือหุ้นจำนวน

199,997 หุ้น

-

-

ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บำท
แบ่งเป็ น 200,000
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5
บำท

เพื่อประกอบกิจกำรให้ เช่ำซื ้อ ให้ เช่ำแบบ
ลิสซิ่ง

- 69 บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์
คิดเป็ นร้ อยละ

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ ขนาดของรายการ ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
ปี 2558 (บาท)
ปี 2559 (บาท)

99.9985

2. นำยเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์
ถือหุ้นจำนวน

1 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0005

3. นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์
ถือหุ้นจำนวน

1 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
4. นำยอภิเชฐ ปุสรี
ถือหุ้นจำนวน

0.0005

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0005

1 หุ้น

หมำยเหตุ
เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2559 บริ ษัทได้ ปิดกิจกำร
ในบริ ษัทย่อยนี ้
บริษัท วินชัย จากัด
(WIND)

เป็ นบริ ษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่อย คือ
บจ. ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำนวนร้ อยละ 25

-

-

บริ ษัทซื ้อหุ้นจำนวน เพื่อรองรับกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำน
12,500 หุ้น คิดเป็ น ของบริ ษัท
ร้ อยละ 25 ของทุน
จดทะเบียนของ
WIND คิดเป็ น

- 70 บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

หมำยเหตุ

บริษัท อัครวัฒน์ พลังงาน
พืชหมุนเวียน จากัด

บริษัท จีซที ี มีเดีย จากัด

เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2559 บจ. ดีมีเตอร์
พำวเวอร์ ได้ จำหน่ำยหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
บริ ษัทร่วมนี ้ให้ แก่บริ ษัทภำยนอก
เป็ นบริ ษัทย่อย ถือหุ้นโดย บมจ. ดีมีเตอร์
คอร์ ปอเรชัน่ จำนวนร้ อยละ 16.40 ( ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559) และภำยในเดือน
กรกฎำคม 2560 บริ ษัทจะถือหุ้นร้ อยละ 50

-

เป็ นบริ ษัทคูค่ ้ ำที่มกี รรมกำรร่วมกัน (ตังแต่
้ วนั ที่ รายได้ จากการ
โฆษณา
10 สิงหำคม 2559)
ประชาสัมพันธ์
- ลูกหนี ้กำรค้ ำ

ขนาดของรายการ ขนาดของรายการ ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
ปี 2558 (บาท)
ปี 2559 (บาท)
มูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น
195,940,000 บำท

-

บริ ษัทเข้ ำซื ้อหุ้นของ
อัครวัฒน์ฯ จำนวน
8,200 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 16.40 ของ
หุ้นทังหมดของอั
้
คร
วัฒน์ฯ คิดเป็ น
มูลค่ำ 36,078,245
บำท

-

15,101,590.84

เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ำย
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดยใช้ ก๊ำซ
ชีวภำพที่ผลิตจำกน ้ำเสีย ที่เกิดจำก
กระบวนกำรผลิตน ้ำตำลของโรงงำน
น ้ำตำลในบริ เวณใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้ำ
เป็ นวัตถุดิบสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำ

- ลูกหนี ้กำรค้ ำปกติ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ใ ห้ ควำมเห็นว่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันเป็ นรำยกำรที่เป็ นไปตำมธุรกิจทัว่ ไป โดยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
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11.2 แนวทางการดาเนินการของบริษัทในกรณีท่ มี ีรายการระหว่ างกันในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร แต่อย่ำงไร
ก็ตำม บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนด
ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิ ตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ ยวโยงของบริ ษัทตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชี ในพระบรม
รำชูปถัมภ์
นอกจำกนี ้ ในรอบหลำยปี ที่ผ่ำนมำ ในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ น
ผู้พิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลในกำรเข้ ำทำรำยกำร และควำมเหมำะสมด้ ำน
รำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ของรำยกำรนัน้ ให้ เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และมีกำรเปรี ยบเทียบ
กับรำคำของบุคคลภำยนอก หรื อรำคำตลำดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทแล้ วแต่
กรณี หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจจะเกิดขึ ้น บริ ษัทจะจัดให้ มี
ผู้เ ชี่ ย วชำญอิ ส ระเป็ น ผู้ใ ห้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกับ รำยกำรระหว่ำ งกัน ดัง กล่ำ ว เพื่ อ น ำไปใช้ ประกอบกำรตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี รำยงำนประจำปี และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบหรื อสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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ส่ วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
12. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจด้ านสือ่
ตามที่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2553 บริ ษัทได้ เริ่ มประกอบธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิ จโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยบริ ษัท ได้ รับ
สิทธิ ในการจัดหา และ/หรื อผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์ และ/หรื อทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์
สาหรับช่องสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จานวน 8 สถานี จาก MVTV เป็ นครัง้ แรก และเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทได้ รับ
สิทธิ ในการจัดหา และ/หรื อผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์ และ/หรื อทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์
เพิ่มอีกจานวน 8 ช่องสถานี (อายุสญ
ั ญา 10 ปี ) จาก MVTV เป็ นครัง้ ที่สอง รวมเป็ น 16 ช่องสถานี นัน้ ในปี 2553 ถือเป็ นช่วงที่
ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมมีอตั ราการเติบโตสูงสุด มีความต้ องการช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมในตลาดอย่างมาก ยังผลให้
ธุรกิจดาเนินไปด้ วยดี ต่อมาประมาณช่วงกลางปี 2557 เริ่ มปรากฎช่องทีวีดิจิตอลซึง่ เป็ นฟรี ทีวีในระบบใหม่เกิดขึ ้นในคราวเดียว
อีกจานวนหลายช่อง ตลอดจนนโยบายการจัดระเบียบช่องทีวีดาวเทียมของหน่วยงานภาครัฐ ที่เริ่ มมีมาตรการเข้ มงวดขึ ้นในปี
2558 ประกอบกับความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีด้านสื่อดิจิตอล ทาให้ พฤติกรรมผู้บริ โภคหันมาให้ ความสนใจกับ เนื ้อหารายการ
ในอินเตอร์ เนต หรื อสือ่ ออนไลน์ประเภทต่างๆ กันมากขึ ้น ทาให้ การขายเวลาโฆษณาในสือ่ ประเภทช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีอยู่
หลายร้ อยช่องนัน้ เป็ นเรื่ องค่อนข้ างยาก ส่งผลให้ ลกู ค้ าที่เช่าช่องสัญญาณของบริ ษัทหลายรายเริ่ มผิดนัดชาระหนี ้และบางส่วน
เริ่ มทยอยส่งคืนช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม รวมถึงราคาการเช่าช่องสัญญาณเริ่ มปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้ สง่ ผล
กระทบโดยตรงต่อผลประกอบการด้ านทีวีดาวเทียมของบริ ษัท ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้ วเห็นว่า การประกอบธุรกิจด้ านโทรทัศน์
ดาวเทียม อาจไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถสร้ างผลกาไรได้ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ฝ่ ายบริ หารจึงจาเป็ นต้ องหาแนวทางเพื่อลดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตหากบริ ษัทยังคงดาเนินธุรกิจทีวีดาวเทียมต่อไป โดยแนวทางที่จะทาให้ บริ ษัทมีภาระค่าใช้ จ่ายน้ อย
ที่สดุ คือ การเจรจายกเลิกสัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการทังสองฉบั
้
บ ซึง่ บริ ษัทยังมีภาระตามระยะเวลาที่เหลืออยู่เป็ นจานวนเงิน
778.35 ล้ านบาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 บริ ษัทจึงได้ ทาบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนดกับ
MVTV สาหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จานวน 8 ช่องสถานี ตามสัญญาฯ ฉบับลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558 ภายใต้ เงื่อนไขของ
สัญ ญาบริ ษั ทตกลงวางเงินหลักประกันเป็ นเงิ น 46,197,401 บาท และให้ ถือเป็ นเงินตอบแทนการยินยอมให้ ยกเลิกสัญ ญา
สัญ ญามี ผลวัน ที่ 31 ตุลาคม 2558 ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ ตัด จ าหน่า ยค่า สิท ธิ ในการบริ ห ารจัด การ 8 ช่ อ งสถานี ดังกล่า วจ านวน
31.62 ล้ านบาท
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัทได้ ทาบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนดกับ
บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด สาหรั บช่องสถานี โทรทัศน์ ดาวเทียม จานวน 8 ช่องสถานี โดยการทยอยยกเลิก
ช่องสัญ ญาณครัง้ ละ 2 ช่องสัญญาณ มีผลตัง้ แต่ 31 มีนาคม 2559 ถึง 15 พฤศจิ กายน 2559 ตามสัญ ญาให้ สิทธิ ร่วมผลิต
รายการฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ภายใต้ เงื่อนไขของสัญญาบริ ษัทตกลงชดเชยความเสียหายสาหรับ การยินยอมยกเลิก
สัญญาก่อนครบกาหนดจานวน 57,550,946 บาท บริ ษัทได้ ตดั จาหน่ายค่าสิทธิในการบริ หารจัดการ 8 ช่องสถานีดงั กล่าวจานวน
20.27 ล้ านบาท และต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษัทได้ ทาบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด (ยกเลิก
เงื่อนไขการทยอยคืนช่องโปรแกรมรายการโทรทัศน์) กับ บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อยกเลิกเงื่อนไขการทยอย
คืนช่องโปรแกรมรายการโทรทัศน์ตามบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดลงวันที่ 17 พฤศจิ กายน 2558 และทา

- 73 ข้ อตกลงยกเลิกช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทัง้ 8 ช่องสถานีดงั กล่าว ให้ มีผลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยบริ ษัทตกลงชาระ
ค่าตอบแทนและชดเชยความเสียหายจานวน 15,807,684 บาท
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริ ษัทมุ่งเน้ นที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน โดยในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ มีการลงนามใน
บันทึกข้ อตกลงกับผู้ลงทุนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ และได้ มีการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพที่จงั หวัดสุพรรณบุรี ซึ่งดาเนินการโดย บริ ษัท อัครวัฒน์
พลังงานพื ชหมุนเวียน จากัด (“อัครวัฒน์ ฯ”) มูลค่ารวมไม่เกิ น 290 ล้ านบาท ด้ วยกาลังผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิ น 4.9 เมกะวัตต์
บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนในทุกประเภท ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยมุ่งเน้ นในโครงการที่
ยัง่ ยืน ไม่ก่อให้ เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้ อม และให้ ผลตอบแทนสูง เพื่อสร้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนให้ กบั บริ ษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะ
บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว บริ ษัทจะดาเนินการศึกษาในการเตรี ยมความพร้ อม ในส่วนงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อรองรับการขยายการลงทุน
ในธุรกิจพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
สาหรับงบการเงินประจาปี 2558 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตที่สาคัญเพิ่มเติม ดังนี ้
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12.2 บริ ษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริ ษัท วินชัย จากัด ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558
บริ ษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุ รกิจ โดยผู้บริ หารได้ แต่งตังผู
้ ้ ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่า
ยุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที่งบการเงินรวมนี ้ได้ รับการอนุมตั ิ บริ ษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้ อมูลดังกล่าว
ดังนัน้ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้ มา และหนี ้สินที่รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่ซื ้อธุรกิจและอาจมีการ
ปรับปรุงตามที่อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12.2
2. ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้ อ 1.2 ,ข้ อ 15.2 และข้ อ 32.1 บริ ษัทได้ ขอยกเลิกสัญญาให้ สิทธิร่วม
ผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเที ยม เพื่ อลดภาระผูกพันตามสัญ ญาที่จ ะต้ องจ่ายค่าตอบแทนเป็ นระยะเวลายาว
โดยบริ ษัทต้ องเสียค่าเสียหายสืบเนื่องจากการยกเลิกสัญญาเหล่านี ้ เป็ นจานวน 203.78 ล้ านบาท และบริ ษัทได้ บนั ทึก
ผลเสีย หายดังกล่า วไว้ ในงบการเงิ น แล้ ว และตามที่ ก ล่าวไว้ ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 15.1 เมื่ อ วัน ที่
30 มกราคม 2558 บริ ษัทได้ ทาสัญญาซื ้อสิทธิบริ หารเวลาออกอากาศกับบริ ษัทแห่งหนึง่ จานวน 369.2 ล้ านบาท และ
บริ ษัทดังกล่าวตกลงรับประกันรายได้ ขนต
ั ้ ่าให้ บริ ษัทตามที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัท
ดังกล่าวได้ เข้ าทาสัญญาปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ เพื่อ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระหนี ้ที่เกิด และจะเกิดขึ ้น
ตามสัญญาซื ้อสิทธิบริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษัทพิจารณาเห็นควรที่จะไม่ให้ มีการรับรู้รายได้ ที่เกิดขึ ้นแล้ วตามสัญญา
ไว้ ในงบการเงินนี ้ โดยบริ ษัทจะรับรู้ รายได้ ทางด้ านบัญชีเมื่อบริ ษัทได้ รับชาระเงินตามสัญญาดังกล่ าวแล้ ว นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ พิจารณาตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิคงเหลือทังจ
้ านวน
ตามข้ อสังเกตข้ อ 1 บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ซึ่งกาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อ
ธุรกิจรับรู้ สินทรัพย์ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมาด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื ้อ โดยระยะเวลาในการวัดมูลค่าต้ องไม่เกินกว่าหนึ่งปี
นับจากวันที่ซื ้อโดย ณ วันที่งบการเงินรวมนี ้ได้ รับการอนุมตั ิ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทยังไม่ได้ รับผลกระทบ
ใดๆ
ตามข้ อสังเกตข้ อ 2 สืบเนื่องจากแผนการปรับโครงสร้ างและกาจัดธุรกิ จที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ทงหมดภายในปี
ั้
2558
บริ ษัทจึงดาเนินการยกเลิกสัญ ญาให้ สิทธิ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม 16 ช่องเพื่อลดภาระผูกพันตามสัญ ญาที่
จะต้ องจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว รวมถึงการตังด้
้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตามสัญญาซื ้อสิทธิ บริ หาร

- 74 เวลาออกอากาศในช่องทีวีดาวเทียม 5 ช่อง เนื่องจาก การแข่งขันที่สงู ในธุรกิจทีวีและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคสื่อ
เป็ นผลให้ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทได้ รับผลกระทบจากค่าชดเชยและค่าตัดจาหน่ายจากการยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด
เป็ นจานวน 203.78 ล้ านบาท และขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิทธิบริ หารเวลาออกอากาศในช่องทีวีดาวเทียม 5 ช่อง จานวน
246.29 ล้ านบาท
สาหรับงบการเงินประจาปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตที่สาคัญเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ข้ าพเจ้ าขอให้ สงั เกต หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13.2 บริ ษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงาน
พืชหมุนเวียน จากัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผู้บริ หารได้
แต่งตัง้ ผู้ประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ ดี ณ วันที่งบการเงิ นนีไ้ ด้ รับการอนุมัติ บริ ษั ทยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาข้ อมูลดังกล่าว ดังนัน้ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่
ซื ้อธุรกิจและอาจมีการปรับปรุง
ตามข้ อสังเกตข้ อ 1 บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ซึ่งกาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อ
ธุรกิจรับรู้ สินทรัพย์ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมาด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื ้อ โดยระยะเวลาในการวัดมูลค่าต้ องไม่เกินกว่าหนึ่งปี
นับจากวันที่ซื ้อ โดย ณ วันที่งบการเงินรวมนี ้ได้ รับการอนุมตั ิฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัท ยังไม่ได้ รับผลกระทบ
ใดๆ
ในปี 2559 งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ประกอบด้ วยบริ ษั ท ย่ อ ย 5 บริ ษั ท ได้ แก่ บริ ษั ท ดี มี เตอร์ มี เ ดี ย จ ากั ด
บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด บริ ษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จากัด บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด และ บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงาน
พืชหมุนเวียน จากัด ทังนี
้ ้ งบการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ แสดงสรุปและ
เปรี ยบเทียบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และงบกระแสเงินสดรวม ดังนี ้

- 75 ตารางแสดงสรุ ปงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ปี 2557-2559
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ปี 2558

ปี 2559
รายการ

ล้ านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงินรวม
ร้ อยละ

ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงินรวม

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2557
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

17.85

1.81

15.06

1.55

90.71

8.57

38.14

3.60

147.30

46.90

582.40

59.18

516.05

52.95

502.07

47.42

502.07

47.42

-

-

-

-

0.12

0.01

-

-

0.23

0.02

-

-

5.72

0.58

2.78

0.29

29.02

2.74

24.67

2.33

25.81

8.22

12.31

1.25

12.31

1.26

-

-

-

-

-

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ย
ค้ างรับแก่บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

-

-

-

-

151.58

14.31

-

-

ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า-ค่าร่วม
ผลิตรายการทีวี

-

-

-

-

4.95

0.47

4.95

0.47

4.95

1.57

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

68.82

7.00

67.60

6.93

70.09

6.62

65.66

6.20

44.1

14.04

สินทรัพย์ หมุนเวียน

687.10

69.82

613.92

62.99

696.85

787.30

74.35

222.16

70.73

85.89

8.73

85.89

8.81

-

65.82
-

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

-

-

171.18

16.17

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีทนุ

-

-

141.73

14.54

-

-

109.12

10.30

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

50.18

5.10

29.19

3.00

62.11

5.87

33.95

3.21

7.01

2.23

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

24.55

2.49

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าความนิยม

32.50

3.30

-

-

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ

38.94

3.96

38.94

4.00

127.94

12.08

127.94

12.08

59.11

18.82

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

65.01

6.60

64.90

6.66

0.61

0.06

0.59

0.06

25.81

8.22

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

297.07

30.18

360.65

37.01

361.84

34.18

271.62

25.65

91.93

29.27

รวมสินทรัพย์

984.17

100.00

974.57

100.00

1,058.69

100.00

1,058.92

100.00

314.09

100.00

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าบริษัทย่อยและบริษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน-สุทธิ
ลูกหนี ้การค้ าอื่น-สุทธิ
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินที่
ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี

ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
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ปี 2559
รายการ

งบการเงินรวม
ล้ านบาท

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
รายได้ รับล่วงหน้ าค่าร่วมผลิต
รายการ
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่ไม่
เกี่ยวข้ องกันและดอกเบี ้ยค้ าง
จ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ออกชาระแล้ ว
ขาดทุนสะสม-ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือ
หุ้น

ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ล้ านบาท

งบการเงินรวม

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ปี 2557
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

9.90

1.01

9.02

0.93

57.46

5.43

45.66

4.31

3.15

1.00

21.78

2.21

21.78

2.23

26.59

2.51

26.59

2.51

9.75

3.10

5.11

0.52

-

-

5.81

0.55

-

-

151.02

48.08

50.31

5.11

42.32

4.34

101.24

9.56

83.24

7.86

167.21

53.24

7.27

0.74

7.27

0.75

8.07

0.76

7.96

0.75

5.76

1.83

57.58

5.85

49.59

5.09

109.32

10.33

91.20

8.61

172.98

55.07

549.75

55.86

549.75

56.41

525.85

49.67

525.85

49.66

200

63.67

(1,062.80) 107.99

(1,046.18)

(107.35)

(977.07)

(92.29)

(958.72)

(90.54)

(67.56)

(21.51)

94.15

924.98

94.91

949.37

89.67

967.71

91.39

141.12

44.93

984.17 100.00

974.57

100.00

1,058.69

100.00 1,058.92

100.00

314.10

100.00

926.59

- 77 บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี 2558

ปี 2559
รายการ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ล้ านบาท ร้ อยละ

งบการเงินรวม
ล้ านบาท

ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ล้ านบาท ร้ อยละ

งบการเงินรวม
ล้ านบาท

ปี 2557

ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ล้ านบาท ร้ อยละ

รายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการ

48.91

25.30

38.57

21.08

108.29

47.32

97.54

44.73

137.88

100.00

รายได้ คา่ สิทธิแพร่ภาพรายการ

51.17

26.46

51.17

27.96

34.12

14.91

34.12

15.64

-

-

รายได้ จากการสนับสนุนการจัด
แข่งขันกีฬา

-

-

-

86.43

37.77

86.43

39.63

-

-

-

93.27

48.24

93.27

50.96

-

-

-

-

-

-

รวมรายได้

193.36

100.00

183.01

100

228.84

100.00

218.09

100.00

137.88

100.00

ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ

(18.60)

(9.62)

(9.90)

(5.41)

(232.96)

(101.80)

(224.79)

(103.07)

(116.56)

(84.54)

ต้ นทุนค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ

(48.73)

(25.20)

(48.73)

(26.63)

(39.18)

(17.12)

(39.19)

(17.97)

-

-

ต้ นทุนจากการสนับสนุนการจัด
แข่งขันกีฬา

-

-

-

-

(85.83)

(37.51)

(85.83)

(39.36)

-

-

ต้ นทุนขาย

(77.08)

(39.86)

(77.08)

(47.12)

-

-

-

-

-

-

รวมต้ นทุน

(144.41)

(74.68)

(135.71)

(74.15)

(357.97)

(156.43)

(349.81)

(160.40)

(116.56)

(84.54)

กาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้ น
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม

48.94

25.31

47.31

25.85

(129.13)

(56.43)

(131.72)

(60.40)

21.32

15.46

19.80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายได้ อื่น

26.53

13.72

25.99

14.20

11.17

4.88

14.84

6.80

4.00

2.90

(108.96)

(56.35)

(89.99)

(49.17)

(190.27)

(83.15)

(158.89)

(72.86)

(19.03)

(13.80)

ตัดจาหน่ายสินทรัพย์จากการ
ยกเลิกสัญญา

-

-

-

-

(51.88)

(22.67)

(51.88)

(23.79)

-

-

ค่าตอบแทนและความเสียหาย
จากการยกเลิกสัญญา

-

-

-

-

(151.90)

(66.38)

(151.90)

(69.65)

-

-

(41.44)

(21.43)

(41.44)

(22.64)

(312.44)

(136.53)

(312.44)

(143.26)

-

-

-

-

-

-

(40.40)

(17.65)

-

-

-

-

-

-

(2.82)

(1.54)

-

-

(59.73)

(27.39)

-

-

(29.98)

(15.50)

(26.56)

(14.51)

(25.39)

(11.10)

(20.25)

(9.28)

(3.33)

(2.42)

ต้ นทุนทางการเงิน

(0.53)

(0.28)

(0.51)

(0.28)

(2.69)

(1.17)

(2.68)

(1.23)

(1.07)

(0.77)

ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม

(0.67)

(0.35)

-

-

(0.07)

(0.03)

-

-

-

-

-

-

-

-

(16.12)

(7.04)

(16.12)

(7.39)

(0.75)

(0.54)

(86.30)

(44.63)

(88.03)

(48.10)

(909.12)

(397.27)

(890.77)

(408.45)

1.14

0.83

รายได้ จากการขาย

ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

ค่าเผื่อด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของค่าความ
นิยม
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงิน
ลงทุน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี
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งบกระแสเงินสด
ปี 2558

ปี 2559

รายการ (หน่ วย : ล้ านบาท)

ปี 2557

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

(206.72)

(190.83)

(257.57)

(243.73)

(35.11)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการลงทุน

152.85

124.80

(1,278.86)

(1,352.27)

(0.37)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

42.94

42.94

1,479.84

1,486.83

148.37

อัตราส่ วนทางการเงิน
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2557

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

13.66

14.51

6.88

9.46

1.32

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

12.04

12.62

6.14

6.79

1.04

5.76

6.54

5.19

5.22

6.34

64

56

71

70

58

14.59

15.05

11.81

14.33

38.07

26

25

31

26

10

อัตรากาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น (ร้ อยละ)

25.31

25.85

(56.43)

(60.40)

15.46

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ (ร้ อยละ)

(44.63)

(48.10)

(397.27)

(408.44)

0.83

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)

(9.31)

(9.52)

(95.76)

(92.05)

0.81

(8.77)

(9.03)

(85.87)

(84.12)

0.36

0.06

0.05

0.12

0.09

1.23

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
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13. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
13.1 ฐานะทางการเงิน
13.1.1 สินทรัพย์
ปี 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 314.09 ล้ านบาท 1,058.69 ล้ านบาท และ 984.17
ล้ านบาท ตามลาดับ ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีสินทรัพ ย์ รวมเพิ่มขึน้ จากปี 2556 จานวน 164.57 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
110.06 โดยส่วนใหญ่ เป็ น การเพิ่ มขึน้ ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 112.89 ล้ านบาท หรื อเพิ่ มขีน้ ร้ อยละ 328.07
จากเงินสดรับจากตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ 150 ล้ านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2557 และมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขี ้น 43.17 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4,641.94 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นเงินมัดจาสาหรับการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริ ษัท ยูเบสท์
พ้ อยท์ มีเดีย จากัด และบริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีสินทรัพย์ รวมเพิ่มขึน้ จากปี 2557 จานวน 744.60 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
237.07 โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของ
1. เงินลงทุนชั่วคราว 502.07 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นเงินคงเหลือที่ได้ รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทในระหว่างปี 2558
2. เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 171.18 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ท วินชัย จากัด (WIND)
จานวน 12,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ WIND
3. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ 68.83 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มขึ ้นจาก 59.11 ล้ านบาทในปี 2557
4. ที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ สุทธิ 55.10 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ สุทธิ ข อง
บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (บริ ษัทย่อย) จานวน 27.94 ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้นของส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่ องตกแต่งติดตัง้
และพาหนะของบริ ษัทใหญ่ 26.94 ล้ านบาท
ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมลดลงจากสิ ้นปี 2558 จานวน 74.52 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 7.04
โดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของรายการ ดังนี ้
1. การลดลงของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 171.18 ล้ านบาท โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษัท
ย่อย) ได้ จาหน่ายหุ้นสามัญของ บริ ษัท วินชัย จากัด ทังจ
้ านวน ให้ แก่ บริ ษัท เฟิ ร์ส อัลฟา เวนเจอร์ จากัด ในราคารวม 215 ล้ าน
บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
2. การลดลงของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นสุทธิ 23.30 ล้ านบาท เนื่องจากการตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญ
จากลูกหนี ้การค้ าค่าสิทธิแพร่ ภาพเนื ้อหารายการช่องกีฬา EDGE SPORT จานวน 15.43 ล้ านบาท และลูกหนี ้การค้ าร่ วมผลิต
รายการจานวน 3.58 ล้ านบาท ตามลาดับ
3. การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ 89 ล้ านบาท เกิดจากการตัดจาหน่ายระหว่างปี 2559 จานวน
47.50 ล้ านบาท และการบัน ทึกค่าเผื่ อการด้ อ ยค่าสิท ธิ แพร่ ภาพแพร่ เสียงเนื อ้ หารายการช่อ งกี ฬ า EDGE SPORT จานวน
41.44 ล้ านบาท
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์เพิ่มขึ ้น ดังนี ้
1. เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น 13.98 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นเงินคงเหลือที่ได้ รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทในระหว่างปี 2558 โดยบริ ษัทนาไปลงทุนในกองทุนเปิ ดประเภทกองทุนรวมตราสารหนี ้ระยะสันเพื
้ ่อหาผลตอบแทน
ระยะสันที
้ ่ สูงกว่าเงิน ฝากธนาคารและมี ค วามเสี่ย งต่า ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษั ท มี เงิ น ลงทุน ชั่วคราวใน 1 กองทุน
ซึง่ แสดงในงบการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรม ได้ แก่ กองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส 307.71 ล้ านบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ
ค้ าซึง่ บริ หารโดย บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด จานวน 208.34 ล้ านบาท
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อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า จานวน 8,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.40
ของทุนจดทะเบียนของ บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
3. การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น 64.31 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มขึ ้นจาก 0.59 ล้ านบาทในปี
2558 ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่สาคัญประกอบด้ วยเงินมัดจาซื ้อหุ้น บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืช
หมุนเวียน จากัด 37.92 ล้ านบาท และเงินมัดจาค่าเช่าที่ดินโรงไฟฟ้าที่ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ 22.40 ล้ านบาท
4. การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน 85.89 ล้ านบาท ซึง่ เกิดจากการขายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และระบบปรับอากาศโดยแต่ละสัญญา บริ ษัทจะได้ รับชาระราคาตามสัญญาซื ้อขายเป็ นงวดรายเดือน รวมทังสิ
้ ้น 84 งวด
ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับแก่บริ ษัทย่อย (บริ ษัท
ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด) ลดลงจากปี 2558 จานวน 151.58 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ รับชาระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยคงค้ างทัง้
จานวนเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2559
13.1.2 หนีส้ ิน
ปี 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 172.98 ล้ านบาท และ 109.32 ล้ านบาท และ 57.58
ล้ านบาท ตามลาดับ ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษั ท มีห นีส้ ิน รวมเพิ่ มขึน้ จากปี 2556 จานวน 163.43 ล้ านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ
1,711.31 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากที่บริ ษัทออกตัว๋ และเงินระยะสัน้ 150 ล้ านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2557 และการเพิ่มขึ ้นของ
รายได้ รับล่วงหน้ าค่าร่วมผลิตรายการ 9.75 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 100
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีหนีส้ ินรวมลดลงจากปี 2557 จานวน 63.66 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 36.80
ซึง่ สาเหตุหลักมาจากการที่บริ ษัทคืนตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ 150 ล้ านบาท ในเดือนเมษายน 2558
ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมลดลงจากสิ ้นปี 2558 จานวน 51.73 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 47.33
โดยเป็ นการลดลงของเจ้ าหนีก้ ารค้ า 47.57 ล้ า นบาท จากการบันทึกค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเงินชดเชยความเสียหายสาหรับการ
ยินยอมยกเลิกสัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนด 16.91 ล้ านบาท และค่าชดเชยความเสียหายแก่ลกู ค้ า เนื่องจาก
ยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด 24 ล้ านบาท
13.1.3 ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ปี 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 141.12 ล้ านบาท และ 949.37 ล้ านบาท
และ 926.59 ล้ านบาท ตามลาดับ ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 1.13 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.81 จากกาไรสุทธิปี 2557
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จานวน 826.59 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 477.85 จากการเพิ่มทุนชาระแล้ ว 5 ครัง้ เป็ นจานวนเงินรวม 325.85 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีขาดทุนรวมสาหรับปี
2558 จานวน 909.12 ล้ านบาท
ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจากปี 2558 จานวน 22.78 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
2.40 บริ ษัทมีขาดทุนสะสมรวมเพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2558 จานวน 85.73 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.77 จากผลขาดทุนรวม
สาหรับปี 2559 จานวน 86.30 ล้ านบาท
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13.2.1 รายได้
รายได้ รวมจากการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 137.88 ล้ านบาท และ
228.84 ล้ านบาท และ 193.36 ล้ านบาท ตามลาดับ
ปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการลดลงจากปี 2556 จานวน 10.98 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
7.38 เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ มีคาสัง่ ประกาศฉบับที่ 27/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ให้ ระงับ
สัญญาณการออกอากาศของช่องสถานีโทรทัศน์ คาสัง่ ดังกล่าวมีผลทาให้ รายได้ ของบริ ษัทลดลง ซึง่ เป็ นปั จจัยภายนอกที่บริ ษัท
ไม่สามารถควบคุมได้
ปี 2558 บริ ษั ท มี รายได้ ร วมเพิ่ ม ขึน้ จากปี 2557 จ านวน 90.96 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 65.97
โดยเป็ นการเพิ่ม ขึ ้นของรายได้ จากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกี ฬา 86.43 ล้ านบาท จากการจัดการแข่งขัน Golf Thailand
Classic ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และมีรายได้ ค่าสิทธิแพร่ ภาพรายการ 34.12 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีรายได้ ค่าร่ วม
ผลิตรายการลดลง 29.59 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 21.46 เนื่องจาก สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สงู ขึ ้นในธุรกิจโทรทัศน์
ดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
ปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ รวมลดลงจากปี 2558 จานวน 35.48 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 15.50 โดยเป็ น
การลดลงของรายได้ จ ากการสนับ สนุน การจัด แข่งขัน กี ฬ า 86.43 ล้ านบาท และการลดลงของรายได้ ค่า ร่ ว มผลิต รายการ
59.38 ล้ านบาท เนื่องจากการยกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีรายได้ จากการขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับ
อากาศในระหว่างปี 93.27 ล้ านบาท
13.2.2 ต้ นทุนและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนรวมของบริ ษัท สาหรับปี 2557 2558 และ2559 เท่ากับ 116.56 ล้ านบาท และ 357.97 ล้ านบาท
และ 144.41 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 84.54 และร้ อยละ 156.43 และร้ อยละ 74.68 ของรายได้ รวมจากการ
ดาเนินงาน ตามลาดับ
ปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 16.34 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 16.30 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของ 8 ช่องสถานีใหม่ ที่บริ ษัทได้ รับสิทธิจาก MVTV ในเดือนมิถนุ ายน 2556
ปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จานวน 241.41 ล้ านบาท หรื อเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 207.11
โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่าสิทธิ ร่วมผลิตรายการ 116.4 ล้ านบาท เนื่องจากการตัดจาหน่ายค่าสิทธิจากการซื ้อสิทธิ จาก
บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด ตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 การเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ จานวน 39.18 ล้ าน
บาท และมีต้นทุนจากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา 85.83 ล้ านบาท จากการจัดการแข่งขัน Golf Thailand Classic ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558
ปี 2559 บริ ษัทมีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2558 จานวน 213.56 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 59.66 โดยเป็ น
การลดลงของต้ นทุนจากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา 85.83 ล้ านบาท และการลดลงของต้ นทุนค่าสิทธิ ร่วมผลิตรายการ
214.36 ล้ านบาท เนื่องจากปี 2558 มีการตังค่
้ าเผื่อด้ อยค่าของค่าสิทธิบริ หารเวลาออกอากาศแล้ วทังจ
้ านวน
กาไรขันต้
้ นของบริ ษัทปี 2557 เท่ากับ 21.32 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 15.46 ของรายได้ รวมจาก
การดาเนินงาน ในขณะที่ปี 2558 บริ ษัทมีขาดทุนขันต้
้ น 129.13 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นขาดทุนร้ อยละ 56.43 ของรายได้ รวมจาก
การดาเนินงานโดยเป็ นขาดทุนที่เกิดจากธุรกิจร่ วมผลิตรายการ 124.67 ล้ านบาท เนื่องจากมีการแข่งขันสูงทาให้ ราคาการเช่า
ช่องสัญญาปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
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้ น 48.94 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25.31 ของรายได้ รวมจากการดาเนินงาน
โดยเป็ นกาไรที่เกิดจากค่าร่วมผลิตรายการ 30.31 ล้ านบาท ค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ 2.44 ล้ านบาท และกาไรจากการขายระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ 16.19 ล้ านบาท
13.2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายรวม 24.18 ล้ านบาท 791.16 ล้ านบาท และ 181.59 ล้ าน
บาท ตามลาดับ
ปี 2557 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร 19.03 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 2.26 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.48 มีสาเหตุหลักมาจากการว่าจ้ างที่ปรึ กษาทางการเงินเพื่อให้ ความเห็นในเรื่ องการเข้ าทารายการเพื่อการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของ บริ ษัท ยูเบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด และบริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีคา่ ตอบแทน
ผู้บริ หาร 3.33 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2556 จานวน 3.72 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 52.77 เนื่องจากมีผ้ บู ริ หารเพิ่มขึ ้นและมีการ
ประชุมคณะกรรมการบ่อยขึ ้นในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2556
ปี 2558 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร 190.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จานวน 171.24 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 899.84 มีสาเหตุหลักมาจาก สารองหนี ้สงสัยจะสูญจากการจัดการแข่งขันกีฬา 61.21 ล้ านบาท และจาก
ลูกหนี ้ค่าร่ วมผลิตรายการ 41.16 ล้ านบาท ค่าที่ปรึ กษากฎหมายและค่าที่ปรึ กษาทางการเงิน 11.99 ล้ านบาท ค่าจ้ างกลุม่ งาน
ธุรกิจมีเดีย 6.11 ล้ านบาท ค่าที่ปรึ กษาดาเนินงาน 4.80 ล้ านบาท ค่าเช่าและบริ การสานั กงาน 3.48 ล้ านบาท ค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สนิ 3.53 ล้ านบาท โดยการตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญ 2 รายการมีรายละเอียด ดังนี ้
1. สารองหนี ้สงสัยจะสูญจากการจัดการแข่งขันกีฬา 61.21 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นลูกหนี ้การค้ าที่ผิดนัดชาระ
คืนเงินสนับสนุนจากการจัดการแข่งขันกีฬาที่บริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนด้ านการเงินจานวน 86.43 ล้ านบาท ตามสัญญาว่าจ้ างดาเนิน
โครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic โดยสาเหตุที่ลกู หนี ้ผิดนัดชาระหนี ้เกิดจากลูกหนี ้ได้ เรี ยกเก็บเงินสนับสนุน
จากผู้สนับสนุนการแข่งขันแล้ วไม่นาส่งเงิน ดังกล่าวให้ กบั บริ ษัทตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา บริ ษัทได้ ยืนฟ้องศาลแพ่งแล้ ว
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ต่อมาศาลได้ นดั ไกล่เกลีย่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
2. สารองหนี ้สงสัยจะสูญจากลูกหนี ้ค่าร่วมผลิตรายการ 41.16 ล้ านบาท เกิดจากการผิดนัดชาระหนี ้ของ
บจก. 94 เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ ซึ่งเป็ นลูกหนี ้ค่าร่ ว มผลิตรายการ โดยลูกหนี ้ดังกล่าวผิดนัดชาระหนี ้ตามบันทึกข้ อตกลงปรับปรุ ง
โครงสร้ างหนี ้และรับสภาพหนี ้ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริ ษัทจึงตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี ้การค้ าดังกล่าว
ทังจ
้ านวนตามนโยบายการตังค่
้ าเผื่อของบริ ษัท
ปี 2559 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายรวมในการบริ หาร 108.96 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน 81.31 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 42.73 ค่าใช้ จ่ายที่ สาคัญ ประกอบด้ วย เงิ นเดื อนและผลประโยชน์ พ นักงาน 12.26 ล้ านบาท ค่าเช่าโรงงาน
13.90 ล้ านบาท ค่าตรวจสอบกรณี พิเศษ 5.16 ล้ านบาท ค่าเช่า และค่าบริ การสานักงาน 3.57 ล้ านบาท ค่าจ้ างและบริ การ
8.72 ล้ านบาท ค่าสอบบัญ ชีและค่าตรวจสอบภายใน 2.88 ล้ านบาท ค่าที่ปรึ กษาต่างๆ 7.57 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมต่างๆ
4.31 ล้ านบาท ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ 5.15 ล้ านบาท และหนี ้สงสัยจะสูญ 19.78 ล้ านบาท
การตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญเกิดจากลูกหนี ้การค้ าค่าสิทธิแพร่ ภาพแพร่ เสียงเนื ้อหารายการช่อง EDGE
SPORT จานวน 15.43 ล้ านบาท และลูกหนี ้ค่าร่ วมผลิตรายการ 4.35 ล้ านบาท นอกจากนี ้ในปี 2559 บริ ษัทตังค่
้ าเผื่อด้ อยค่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน 41.44 ล้ านบาท อันเนื่องมาจากการตังส
้ ารองลูกหนี ้ค่าสิทธิแพร่ ภาพแพร่ เสียงเนื อ้ หาช่องรายการ EDGE
SPORT และมีคา่ ตอบแทนผู้บริ หาร 29.98 ล้ านบาท
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ปี 2557 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 1.14 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.83 ของรายได้ รวมจากการดาเนินงาน
ในขณะที่ปี 2558 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิ 909.12 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นขาดทุนร้ อยละ 397.27 ของรายได้ รวมจากการดาเนินงาน
ปี 2557 บริ ษัทมีกาไรสุทธิลดลง 21.05 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 94.88 จากปี 2556 เนื่องจากบริ ษัท
ได้ รับผลกระทบจากคาสัง่ ประกาศฉบับที่ 27/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้
ระงับสัญญาณออกอากาศของช่องสถานีโทรทัศน์ เป็ นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 9 วัน ทาให้ รายได้ ของบริ ษัทลดลง ประกอบ
กับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นจากการว่าจ้ างที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ปี 2558 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิ 909.12 ล้ านบาท ลดลง 910.26 ล้ านบาท จากสิ ้นปี 2557 มีสาเหตุหลักสืบ
เนื่องจากเหตุการณ์ วนั ที่ 22 พฤษภาคม 2557 ส่งผลให้ ลกู ค้ าที่เช่าช่องสัญญาณของบริ ษัทหลายรายเริ่ มผิดนัดชาระหนี ้และ
บางส่วนเริ่ มทยอยส่งคืนช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม รวมถึง ราคาการเช่าช่องสัญญาณเริ่ มปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนนโยบายการจัดระเบียบช่องทีวีดาวเทียมของหน่วยงานภาครัฐ ที่เริ่ มมีมาตรการเข้ มงวดขึ ้นในปี 2558 ทาให้ การขาย
เวลาโฆษณาในสื่อประเภทช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีอยู่หลายร้ อยช่องนัน้ เป็ นเรื่ องค่อนข้ างยาก จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ ของบริ ษัท ในขณะที่ต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการเป็ นต้ นทุนคงที่ เนื่องจากเป็ นสัญญาระยะยาว เป็ นผลให้ บริ ษัทเจรจา
ขอยกเลิก สัญ ญาร่ ว มผลิต รายการสาหรั บ ช่ อ งโทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ย ม 16 ช่ อ งสถานี ก่ อ นครบก าหนดกับ MVTV โดยเกิ ด
ค่าตอบแทนและความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวจานวน 151.90 ล้ านบาท และค่าเผื่อด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
312.44 ล้ านบาท อีกทังบริ
้ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่าตอบแทนผู้บริ หาร และต้ นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้น
ปี 2559 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิ 86.30 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิ ดจากการตังค่
้ าเผื่อด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน (EDGE SPORT) 41.44 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและค่าตอบแทนผู้บริ หารที่สงู กว่ากาไรขันต้
้ นในปี 2559
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 19.80 ล้ านบาท จากการที่ บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
(บริ ษัทย่อย) ได้ ทาสัญญาจาหน่ายหุ้นสามัญของ WIND จานวนร้ อยละ 25 ให้ แก่ บริ ษัท เฟิ ร์ ส อัลฟา เวนเจอร์ จากัด (“FAV”)
และวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้ ลงนามในตราสารการโอนหุ้นสามัญของ WIND ในจานวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25
ของทุนจดทะเบียนของ WIND ในราคารวม 215 ล้ านบาท โดยในงบการเงินรวมมีกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนดัง กล่าว
จ านวน 19.80 ล้ า นบาท โดย FAV ได้ รับ จดทะเบี ย นในบัญ ชี รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ของ WIN ต่อ กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ล้ ว เมื่ อ วัน ที่
20 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็ นผลให้ การขายหุ้นสามัญ ดังกล่าวสมบูรณ์ ตามสัญ ญา ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อยได้ รับชาระเงินค่าหุ้นจานวน
215,000,000 บาท ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559
13.2.5 การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ 112.89 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มขึ ้นของ
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 148.37 ล้ านบาท จากการออกตัว๋ แลกเงิน 150 ล้ านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสด
ใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน 35.11 ล้ านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินมัดจาสาหรับการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของ บริ ษัท
ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด และ บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 56.59 ล้ านบาท เป็ นกระแสเงินสดได้ มา
จากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,479.84 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 1,643.89 ล้ านบาท และเป็ นเงินสดจ่ายคืนตั๋ว
สัญ ญาใช้ เงินระยะสัน้ 183.14 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นตั๋วสัญ ญาใช้ เงินที่บริ ษัทออกเพื่อการกู้ยืมจานวน 150 ล้ านบาท ระยะเวลา
120 วัน อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.00 – 5.80 ต่อปี เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการจัดการแข่งขันกีฬา Golf Thailand Classic ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 และใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ชาระคืนเงินต้ น บางส่วนและดอกเบีย้ ทัง้ จานวนเมื่อครบ

- 84 กาหนดในเดือนมีนาคม 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือตัว๋ สัญญาใช้ เงินเป็ นจานวน 82.91 ล้ านบาท และต่อระยะเวลาการกู้ยืมตัว๋ สัญญาใช้
เงินบางส่วนจานวน 100 ล้ านบาท ระยะเวลา 30 วัน อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.00 – 5.00 ต่อปี โดยชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยเมื่อ
ครบกาหนดในเดือนเมษายน 2558 ทังจ
้ านวน 100.24 ล้ านบาท
ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 72.86 ล้ านบาท เป็ นกระแสเงินสดได้ มา
จากกิจกรรมจัดหาเงิน 42.94 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 44.72 ล้ านบาท และเป็ นเงินสดจ่ายหนี ้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน 1.78 ล้ านบาท
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 206.72 ล้ านบาท เนื่องจาก
1. ขาดทุนจากการดาเนินงาน 8.10 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากบริ ษัท มีการจ่ายค่าที่ปรึ กษาเกี่ยวกับโครงการ
พลังงานในอนาคต
2. การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน 98.20 ล้ านบาท ซึ่งเกิดจากการขายระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบปรับอากาศ โดยแต่ละสัญญาบริ ษัทจะได้ รับชาระราคาตามสัญญาซื ้อขายเป็ นงวดรายเดือน รวมทังสิ
้ ้น 84 งวด
3. การเพิ่ ม ขึน้ ของสินทรัพ ย์ ไม่หมุน เวีย น 64.31 ล้ านบาท ซึ่งเกิ ดจากเงิน มัดจ าที่ ดิ นโครงการพลังงานที่
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ 22.40 ล้ านบาท และชาระค่าหุ้นครัง้ ที่ 2 ล่วงหน้ ากับ บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด จานวน
37.92 ล้ านบาท (จานวน 8,619 หุ้น) ซึง่ หุ้นส่วนที่ 2 นี ้จะได้ รับโอนในเดือนมกราคม 2560
นอกจากนี ้บริ ษัทมีกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุน 152.85 ล้ านบาท ประกอบด้ วย การขายเงินลงทุน
ใน บริ ษัท วินชัย จากัด จานวน 215 ล้ านบาท และขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย 57.88 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี ระหว่างปี มีลงทุนใน
บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด จานวน 34.36 ล้ านบาท
13.2.6 อัตราส่ วนทางการเงิน
บริ ษัทมีอตั ราส่วนกาไรขันต้
้ นสาหรับปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 15.46 และปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 56.43 อัตรา
กาไรขันต้
้ นในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากเหตุการณ์ วนั ที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทาให้ บริ ษัทมีผลประกอบการที่ลดลง
ซึง่ สอดคล้ องกับอัตรากาไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ที่มีอตั ราผลตอบแทนลดลงในปี
2558
ถ้ าพิจารณาถึงอัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัท ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 1.32 เท่า 6.88 เท่า
และ 13.66 เท่า บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในปี 2558 บริ ษัทมีเงินลงทุนชัว่ คราว 502.07 ล้ าน
บาท ซึ่งได้ รับ จากการเพิ่ ม ทุน ระหว่างปี อี กทัง้ มีห นี ส้ ินหมุน เวีย นลดลงเนื่ องจากช าระคืน เงิ น กู้ยื ม ระยะสัน้ พร้ อมดอกเบี ย้
เช่นเดียวกับในปี 2559 บริ ษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว 582.40 ล้ านบาท อันเนื่องมาจากเงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ในขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนลดลงเนื่องจากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นลดลงจากปี 2558 ซึ่งส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นในปี 2559 ลดลงจาก 0.12 เท่าในปี 2558 มาอยูท่ ี่ 0.06 เท่า
บริ ษัทมีอตั ราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า ระหว่างปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 อยูท่ ี่ 6.34 เท่า และ 5.19
เท่า และ 5.76 เท่า ตามลาดับ ปี 2558 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าลดลงมาอยูท่ ี่ 5.19 เท่า เนื่องจากลูกค้ าของบริ ษัทได้ รับ
ผลกระทบจากการช่องดิจิตอลทีวีและการแข่งขันที่สงู ในธุรกิจ โทรทัศน์ ทาให้ ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 71 วัน ส่วนในปี
2559 ลูกหนี ้การค้ าค่าร่วมผลิตบางส่วนถูกตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญเต็มจานวนแล้ ว และบริ ษัทเริ่ มมีลกู หนี ้การค้ าจากการขาย
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เป็ น 64 วัน
ปี 2558 บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นลดลงจากปี 2557 ซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 15.46 มาอยู่ทรี่ ้ อยละ -56.43 สาเหตุ
หลักเนื่องจาก การแข่งขันที่สงู ขึ ้นของธุรกิจโทรทัศน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้ าของบริ ษัท ทาให้ รายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการลดลง
ในขณะที่ต้นทุนค่า สิทธิ ร่วมผลิตรายการเป็ นต้ นทุนคงที่เนื่องจากเป็ นสัญ ญาระยะยาว ประกอบกับ ค่าตอบแทนและความ
เสียหายที่เกิดจากการยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่สงู ขึ ้น ค่าใช้ จ่ายจากการตังส
้ ารองต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
ระหว่างปี และต้ น ทุน ทางการเงิ น ที่ สูงขึน้ ส่งผลกระทบท าให้ ตัว เลขอัต ราก าไรสุท ธิ อัต ราผลตอบแทนผู้ถื อ หุ้ น และอัต รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็ นตัวเลขติดลบ
ในขณะที่ปี 2559 บริ ษัทมีอัตรากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึน้ จากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ -56.43 มาอยู่ที่ร้อยละ
25.31 สาเหตุหลักเนื่องจาก บริ ษัทได้ ยกเลิกธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโดยการยกเลิกสัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการก่อนครบ
ก าหนดและเริ่ ม ลงทุน ในธุ รกิ จ พลังงาน ท าให้ เริ่ ม มี รายได้ จากการขายระบบไฟฟ้ าแสงสว่า งและระบบปรั บ อากาศ ซึ่ง ให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่าธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม ทังนี
้ ้ ยังส่งผลกระทบทาให้ ตวั เลขอัตรากาไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดีขึ ้นกว่าปี 2558
13.2.7 ผลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย 5 บริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
อัครวัฒน์
ดีมีเตอร์
ดีมีเตอร์
ดีมีเตอร์
ดีมีเตอร์
(หน่ วย : ล้ านบาท)
พลังงานพืช
พาวเวอร์
ไอซีที
มีเดีย
แคปปิ ตอล
หมุนเวียน
รายได้
2.90
7.44
ต้ นทุน

-

-

(1.50)

(7.20)

-

กาไรขันต้
้ น

-

-

1.40

0.24

-

รายได้ อื่น

-

21.16

-

5.53

0.03

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

-

(5.16)

(0.61)

(6.18)

(0.31)

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร

-

(2.56)

-

(0.86)

-

ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี

-

(7.49)
5.95

(0.01)
0.78

(0.33)
(1.60)

(0.28)

หมายเหตุ:
1. เนื่องจากบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทยังมีรายได้ จากธุรกิจไม่เกิน ร้ อยละ 10 ของรายได้ รวม จึงไม่มีการเสนอข้ อมูลทางการเงินของแต่ละบริษัทไว้ ในงบ
การเงินรวมดังที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 28
2. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 บริ ษัทได้ จาหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด ให้ กับบุคคลภายนอกทาให้ บริ ษัทสิ ้นสุดการควบคุมอย่าง
เป็ นสาระสาคัญ
3. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2559 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพที่จงั หวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งดาเนินการโดย บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด (อัครวัฒน์ฯ) มูลค่ารวม ไม่เกิน 290 ล้ านบาท บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นของบ
อัครวัฒน์ ฯ จานวน 8,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 ของหุ้นทังหมด
้
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทจึงจัดทางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของ
บริษัทย่อยดังกล่าว แม้ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนไม่ถึงร้ อยละ 50 เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมบริษัทดังกล่าว
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2559 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

1. บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถือหุ้นร้ อยละ
100 โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์การจัดตังเพื
้ ่อ เป็ นผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
ให้ บริ การเกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยเน้ นที่พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมเป็ นหลัก บริ ษัทมีแผน
จะก่ อ สร้ างโรงงานผลิต เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ (Solar cell) และแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ช นิ ด ผลึก ซิ ลิก อน (Crystalline silicon PV
Module) ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จ.ระยอง โดยใช้ เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศจีน นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญ
ของ บริ ษัท วินชัย จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ในจานวน 12,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบี ยนของบริ ษั ท ดังกล่าว ในปี 2559 บริ ษั ท ได้ จ าหน่ายหุ้นดังกล่าวทัง้ จ านวนให้ แก่ บริ ษั ท เฟิ ร์ ส อัลฟา เวนเจอร์ จากัด
ในราคารวม 215 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ทาให้ มีกาไรจากการขายเงินลงทุน 19.80 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
ยังไม่มีรายได้ หลักจากการประกอบกิจการ เนื่องจากโครงการก่อสร้ างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ยงั อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
สถานะของผู้ร่วมลงทุน ทัง้ ทางด้ านการเงิ นและคุณ ภาพสินค้ าที่ จะร่ วมผลิต ซึ่งอยู่ในระหว่างการแก้ ไขของคู่ค้ า ในการที่ จะ
แก้ ปัญหาการถูกปลดชื่อจากรายการผู้ผลิต Tier-1
2. บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 (D ICT) ถือหุ้น
ร้ อยละ 100 โดยบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ให้ บริ การคลาวด์โซลูชนั่ ส์ของกูเกิ ้ล
แอพส์ (Google Apps) อย่างเป็ นทางการ โดยโซลูชั่นส์ประกอบไปด้ วยระบบอีเมล์ ระบบปฏิทินนัดหมาย ระบบกูเกิ ล้ ไดรฟ์
คลาวด์สตอเรจ ระบบสานักงานแบบทางานร่ วมกัน (Office Collaboration System) ระบบแชทแฮงค์ เอาท์ ระบบกูเกิล้ พลัส
โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ระบบกูเกิ ้ลไซต์ และระบบวีดีโอยูทปู เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 บริ ษัทได้ จาหน่ายเงินลงทุนใน บริ ษัท ดีมีเตอร์
ไอซีที จากัด ให้ กบั บุคคลภายนอกทาให้ บริ ษัทสิ ้นสุดการควบคุมอย่างเป็ นสาระสาคัญ
3. บริ ษั ท ดี มี เตอร์ มี เดี ย จ ากั ด (เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มี เดี ย จ ากั ด ) ถื อ หุ้ นร้ อยละ 100
โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
1 ช่ อ งสถานี โดยได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ โทรทัศ น์ เพื่ อ ให้ บริ ก ารกระจายเสี ย งโทรทัศ น์ จ าก
คณะกรรมการ กสทช. บริ ษัทมีรายได้ หลักจากค่าร่วมผลิตรายการ แต่เนื่องจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้นในธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมและ
ช่องดิจิตอลทีวีที่เกิดขึ ้นหลายช่อง ส่งผลให้ ราคาค่าเช่าช่องสัญญาณเริ่ มปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริ ษัทมีต้นทุนค่า
เช่าช่องคงที่ ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นต่ามาก ส่งผลให้ ปี 2559 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิ 1.60 ล้ านบาท
4. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2559 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชี วภาพที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งดาเนินการโดย บริ ษัท อัครวัฒ น์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
(“อัครวัฒน์ฯ”) มูลค่ารวม ไม่เกิน 290 ล้ านบาท บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นของ บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด จานวน
8,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 ของหุ้นทังหมด
้
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริ ษัทจึงจัดทางบการเงินรวม โดยรวมงบการเงิน
ของบริ ษัทย่อยดังกล่าว แม้ บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนไม่ถึงร้ อยละ 50 เนื่องจาก บริ ษัทสามารถควบคุมบริ ษัทดังกล่าว อย่างไรก็ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทยังไม่มีสว่ นได้ เสียในผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 ของบริ ษัทอัครวัฒน์ฯ
13.2.8 ภาระผูกพันและภาระนอกงบดุล
1. ภาระผูก พั น และหนี ส้ ิ น ตามสัญ ญาก าหนดวิ ธี ก ารช าระหนี ภ้ ายใต้ สัญ ญาซื อ้ สิ ท ธิ บ ริ ห ารเวลา
ออกอากาศ (“สัญญากาหนดวิธีการชาระหนี ”้ ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือจานวน 316.57 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วย
รายการ ดังต่อไปนี ้

- 87 ก. ลูก หนี ต้ ามสัญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างหนี ค้ งเหลือ ณ 31 ธัน วาคม 2559 จ านวน 76.48 ล้ านบาท
(รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายละเอียด
(หน่วย : ล้ านบาท)
ลูกหนี ้ตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้
95.24
หัก เงินรับชาระ
(18.76)
ลูกหนี ้ตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้ ณ 31 ธันวาคม 2559
76.48
ข. มูลค่า ตามสัญ ญากาหนดวิธีก ารช าระหนี ภ้ ายใต้ สัญ ญาซื อ้ สิท ธิ บ ริ ห ารเวลาออกอากาศ จ านวน
240.09 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายละเอียด
(หน่วย : ล้ านบาท)
มูลค่ายุติธรรมสิทธิในการขายโฆษณายูโรเปี ยนทัวร์ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
254.79
หัก เงินรับชาระ
(14.70)
มูลค่าตามสัญญากาหนดวิธีการชาระหนี ้ฯ ณ 31 ธันวาคม 2559
240.09
บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรที่จะไม่ให้ มีการรับรู้รายได้ ที่เกิดขึ ้นแล้ วตามสัญญาไว้ ในงบการเงิน โดยบริ ษั ทจะรับรู้ รายได้ ทางด้ าน
บัญชีเมื่อบริ ษัทได้ รับชาระเงินตามสัญญาดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว (บันทึกบัญชีเป็ นเกณฑ์เงินสด)
2. บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าพืน้ ที่อาคารกับบริ ษัทที่ไม่เกี่ ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง กาหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี
สิ ้นสุดสัญญาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราค่าเช่ารวมค่าบริ การ เดือนละ 278,800 บาท
13.3 สรุ ปภาพรวมการดาเนินงานและปั จจัยที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้ วเห็นว่า การประกอบธุรกิจด้ านโทรทัศน์ดาวเทียม อาจไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถสร้ างผลกาไร
ได้ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ฝ่ ายบริ หารจึงจาเป็ นต้ องหาแนวทางเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต หากบริ ษัทยังคง
ดาเนินธุรกิจทีวีดาวเทียมต่อไป โดยแนวทางที่จะทาให้ บริ ษัทมีภาระค่าใช้ จ่ายน้ อยที่สดุ คือ การคืนธุรกิจเพื่อลดภาระค่าใช้ จ่ายใน
อนาคต บริ ษัทได้ ทาหนังสือขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์เพื่ อให้ บริ การโครงข่ายกระจายเสียงหรื อ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นความถี่ระดับชาติ ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ฉบับที่ DCORP 071/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 แล้ ว เนื่องจากใบอนุญาตโครงข่ายฯ ไม่มีประโยชน์แก่บริ ษัท
อีกต่อไป รวมทังเทคโนโลยี
้
ในปั จจุบนั ก้ าวไปไกลกว่าที่จะใช้ ประโยชน์จากโครงข่ายดังกล่าว ที่มีต้นทุนการก่อสร้ างสูง ในส่วน
ใบอนุญาตการออกอากาศช่องสถานีที่บริ ษัทไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ หากหมดอายุ บริ ษัทจะไม่ดาเนินการต่ออายุ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายในการบริ หารจัดการสินทรัพ ย์และลิขสิทธิ์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ ที่มีอยู่มาขยายช่องทางในการทาให้
เกิดรายได้ อย่างต่อเนื่อง รวมทังหาโอกาสทางธุ
้
รกิจใหม่ๆ โดยบริ ษัทมุง่ หวังว่าจะสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั องค์กรและประโยชน์สงู สุด
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบทางทางด้ านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติ เนื่องจากความต้ องการใช้
ไฟฟ้าภายในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี ภาครัฐจึงมีนโยบายส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติมา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาเชื ้อเพลิงฟอสซิลและลดมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าลง และพลังงานดังกล่ าวเป็ น
พลังงานสะอาด เป็ นเชือ้ เพลิงการผลิต ไฟฟ้าที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้ อม และสามารถ
นามาใช้ ประโยชน์ได้ อย่างไม่หมดสิ ้น โดยพลังงานไฟฟ้าถือเป็ นสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิต และการพัฒนา

- 88 เศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองการขยายตัวของจานวนประชากร รวมทัง้ การทาธุรกิจนี ้ มีรายได้ คงที่ ความเสีย่ งต่า มีสญ
ั ญาการรับซื ้อ
ไฟจากภาครัฐ และมีเทคโนโลยีที่ชดั เจน ในเดือนธันวาคม 2559 บริ ษัทจึงเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึง่ ดาเนินการโดย บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด โดยแบ่งโครงสร้ างการลงทุนเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 การซื ้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 25,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษัทดังกล่าว
ในราคาหุ้นละ 4,400 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 110 ล้ านบาท และ
ส่วนที่ 2 กาหนดงบลงทุนในการเข้ าดาเนินการปรับปรุงผื ้นที่โรงไฟฟ้าจัดหาและติดตังเครื
้ ่ องจักรในโครงการในกรอบ
วงเงินรวมไม่เกิน 180 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ดาเนินการโครงการจัดการประหยัดพลังงานให้ กับลูกค้ า โดยบริ การตรวจวัด ออกแบบโครงการ
จัดหาและติดตังอุ
้ ปกรณ์ ประกันผลการประหยัดพลังงานบริ การหลังการขาย ในเดือนสิงหาคม 2559 บริ ษัทได้ ลงนามในหนังสือ
สัญญาซื ้อขายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศกับบริ ษัทรายหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งการสัง่ มอบงานและ
การตรวจรับงานได้ ดาเนินการแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะได้ รับชาระราคาตามสัญญาซื ้อขายเป็ นงวดรายเดือน รวมทังสิ
้ ้น 84 งวดๆ ละ
1,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยเริ่ มงวดแรกในเดือน กันยายน 2559 และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้ ลงนาม
เพิ่ ม เติ ม ใน เฟส 2-1 โดยบริ ษั ท ฯ จะได้ รับ ช าระตามสัญ ญาเป็ น งวดรายเดื อ นรวมทัง้ สิ น้ 84 งวดๆละ 407 ,853 (ไม่ รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยเริ่ มงวดแรกในเดือน มกราคม 2560
แต่อย่างไรก็ ดี การลงทุนในโครงการพลังงานลมที่ได้ ดาเนินการมาตัง้ แต่ปี 2558 แล้ วนัน้ ในเดือนกันยายน 2559
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษัทย่อย) ได้ ทาสัญญาจาหน่ายหุ้นสามัญของ บริ ษัท วินชัย จากัด (WIND) จานวนร้ อยละ
25 ให้ แก่บริ ษัท เฟิ ร์ส อัลฟา เวนเจอร์ จากัด (FAV) ในราคารวม 215 ล้ านบาท

เอกสารแนบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท
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ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)
1. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริ ญ
- กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริ ษัท
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
13 พ.ย. 2558
- ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
วันที่ 1 เมษายน 2559

2. นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
- กรรมการอิสระ และรองประธาน
กรรมการบริ ษัท
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
26 กุมภาพันธ์ 2559
- ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และ
รองประธานกรรมการบริ ษัท
วันที่ 1 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )
62

60

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)
- 2532 Post-Graduate Diploma,
Hydraulic Engineering, Delft, ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์
- พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- DAP 96/2012
- ACP 39/2012

- พ.ศ. 2547 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini
MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ. 2529 - 2530 ประกาศนียบัตร
หลักสูตร Mains Operation &
Maintenance Training ประเทศเยอรมนี
- พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาไฟฟ้ากาลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(3)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)
ไม่มี

ช่ วงเวลา
2559-ปั จจุบนั
2558
2557
2556
2554

ไม่มี

ไม่มี

2559-ปั จจุบนั
2555-2558
2554

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
ตาแหน่ ง
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ (5)
ประธานกรรมการบริษัท
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการบริหาร
บจ. เอส เค. ช็อป
กรรมการบริหาร
บจ. บี พลัส เอ็นเตอร์ ไพรส์
ที่ปรึกษา
สานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
บมจ. ปตท. สารวจและผลิต จากัด
ปลัดกระทรวง
กระทรวงพลังงาน
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและ
กระทรวงพลังงาน
แผนพลังงาน

รองประธานกรรมการบริษัท
ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบ
ไฟฟ้า

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 91 ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)
3. นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
- รองประธานกรรมการบริ ษัท
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
13 ส.ค. 2557
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

อายุ
(ปี )
55

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)
- ปริญญาโท MBA Southeastern
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ.
- DAP 114/2015

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(3)
7.816

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)
มี
(ญาติกบั นายอนิศ
โอสถานุเคราะห์)

ช่ วงเวลา
2557-ปั จจุบนั
2555-2556

2554-2555
2552-2553

2551-2552

4. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
- รองประธานกรรมการบริ ษัท
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
13 ส.ค. 2557

29

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ ธรุ กิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- DAP 114/2015

4.548

ไม่มี

2557-ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
ตาแหน่ ง
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ (5)
ประธานกรรมการบริษัท
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์
ณ ระนอง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
การศึกษาและการกีฬา
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน
ลงทุน
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
การประปานครหลวง
กิจการการประปานครหลวง

2556-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2553-2557

กรรมการ และรองประธานกรรมการ
บริษัท
กรรมการฝ่ ายการลงทุน
กรรมการฝ่ ายการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ผู้ช่วยผู้จดั การ

2552-2554

ที่ปรึกษากรรมการผู้จดั การ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บจ. Mneme.Global Capital
บจ. Sugar Hill Global Capital
บจ. Gourmet Town
บจ. DBS Vickers Securities (ไทย
แลนด์)
บจ. Premsiri Development

- 92 ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)
5. นายกฤษฎา หุตะเศรณี
- กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
30 เม.ย. 2558
(เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงินของบริ ษัท โดยเคยดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
ของ บมจ. เอสเอ็มซี พาวเวอร์ )
6. นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ ว
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
30 เม.ย.2558
7. นายธกร เลาหพงศ์ชนะ
- กรรมการอิสสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
22 ธ.ค. 2557
(ลาออกจากตาแหน่งกรรมการวันที่
15 ธ.ค. 2559)

อายุ
(ปี )
61

57

35

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(3)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก
School of Economics, University of the
Philippines โดยทุนการศึกษาของ
Rockefeller Foundation
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DAP 126/2016

ไม่มี

ไม่มี

- ปริญญาโทการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ

ไม่มี

- ปริญญาโท คณะการตลาดการจัดการ
University of Canberra
ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ
การตลาด University of Canberra
ประเทศออสเตรเลีย

ไม่มี

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา
2558-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2552--2557

ไม่มี

2558-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2555-2557

ไม่มี

2557-2559
2552-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/
ตาแหน่ ง
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ (5)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ตรวจสอบ
กรรมการและประธานที่ปรึกษา
บจ, เอสซีเอ็มบี
ประธานกรรมการ
บจ. ลานนาไทย คอนเซบส์
ประธานกรรมการ
บมจ. อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้อานวยการ
ประธานบริษัท
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บจ. Knowledge Management Asia
บจ.Software Industry Promotion
Agency(Public Organization)
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
Champion Enterprise 1980 Co., Ltd
บมจ, เจ้ าพระยาประกันภัย

- 93 ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)

อายุ
(ปี )

8. นายพัชรสุทธ์ สุจริ ตตานนท์
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
16 ธ.ค. 2559

9. นายอนิศ โอสถานุเคราะห์
- กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
4 ก.ย.2557
- ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร วันที่ 7 กันยายน 2559
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
10. นายอภิเชฐ ปุสรี
- กรรมการ
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
12 พ.ค. 2558
- ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(3)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

- เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (Ph.D. in
Economics) University of Maryland,
College Park
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
และการเงินระหว่างประเทศ (M.A. in
International Economics and
Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ
หนึง่ ) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- DAP 114/2015

0.280

ไม่มี

2559-ปั จจุบนั
2556–ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
อาจารย์

2557 – 2558

อาจารย์พิเศษ

2554 – 2556

ทีป่ รึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Sasin Graduate Institute of
Business Administration
Cramton Associates L.L.C., USA

ไม่มี

มี
(ญาติกบั
นายภัทรศักดิ์
โอสถานุเคราะห์)

2557-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บจ. ดิจิตอล ฮับ
บจ. อนิศกรุ๊ป

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ ธรุ กิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DAP 126/2016

ไม่มี

ไม่มี

2558-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2553-2557

กรรมการ
กรรมการฝ่ ายการลงทุน
กรรมการและผู้ร่วมก่อตัง้
ผู้ช่วยผู้จดั การ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บจ. Mneme.Global Capital
บจ. Gourmet Town
บจ. DBS Vickers Securities (ไทย
แลนด์)

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)

ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ (5)
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

- 94 ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)
- ลาออกจากประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร วันที่ 6 กันยายน 2559
11. นายธีรวิทย์ จารุวฒ
ั น์
- กรรมการ
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
13 ก.ค. 2559

อายุ
(ปี )

58

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)

- ปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) หลักสูตร
นานาชาติ สาขาพัฒนาการบริหาร
(Development Administration) ด้ าน
นโยบายและการบริหาร (Policy and
Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ (NIDA)
- 2546 ปริญญาโท การเงิน หลักสูตร
นานาชาติ (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2536 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2528 ปริญญาโท การจัดการและนโยบาย
พลังงาน (Energy Management and Policy)
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
(ภายใต้ ทนุ การศึกษาของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา)
- 2522 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- DAP 43/2005
- DCP 67/2005
- ACP 11/2006
- DCPU 4/2015

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(3)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)

ไม่มี

ไม่มี

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ (5)

2559-ปั จจุบนั
2546–ปั จจุบนั

กรรมการ
ผู้พิพากษาสมทบ

2556-2559
2550-2551

กรรมการ
กรรมการบริหาร และรักษาการ
ผู้อานวยการ

2549
2548-2549

ประธานกรรมการ (Chairman)
กรรมการผู้จดั การใหญ่ (Chief
Executive Officer: CEO)หัวหน้ า
เจ้ าหน้ าที่การเงิน (Chief Financial
Officer: CFO)

2546-2547

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ า
ระหว่างประเทศกลาง
บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
(SIPA)
บจ. เอซีที โมบาย
บมจ. ทีโอที
บมจ. อ.ส.ม.ท.

- 95 ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)

12. นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ
- กรรมการ
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
10 สิงหาคม 2559
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
13. นายชาญศักดิ์ ธนเตชา
- กรรมการ
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
10 สิงหาคม 2559
14. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ งาน
บริหารจัดการโครงการ และ
รักษาการเลขานุการบริ ษัท

อายุ
(ปี )

43

47

32

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)
- CDC 10/2015
- กรรมการอาชีพในทาเนียบ IOD (IOD
Chartered Director)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศและการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม
อันดับหนึง่ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
ตาแหน่ ง
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ (5)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(3)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)

1.055

ไม่มี

2559-ปั จจุบนั
กรรมการ
2552- ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บจ. จีซีที มีเดีย

ไม่มี

ไม่มี

2559-ปั จจุบนั
2554–ปั จจุบนั
2551- 2554

กรรมการ
กรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ
หัวหน้ าฝ่ าย ที่ปรึกษาการลงทุน

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บลจ.หยวนต้ า
บลจ. ธนชาต

ไม่มี

ไม่มี

2559-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ งานบริหาร
จัดการโครงการ และรักษาการ
เลขานุการบริษัท
Project Coordinator

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

ช่ วงเวลา

2558-2559

2557-2558
2557

คณะทางาน ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Project Coordinator

Myanmar Joint Venture Asset
Department บมจ. ปตท.สารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม
กระทรวงพลังงาน
Myanmar Joint Venture Asset
Department บมจ. ปตท.สารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม

- 96 ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(3)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2555-2557

2554

* ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตาแหน่ ง

เลขานุการ และคณะทางาน
นายพงษ์ ศกั ดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Investment Development Analyst
in Strategic Planning and
Investment Department

ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ (5)
กระทรวงพลังงาน

บจ. พีทีที อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(บริษัทในเกลุ่มปตท.)
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หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้ วยความรับผิดชอบ
ความระมัด ระวัง และความซื่อ สัต ย์ สุจริ ต รวมทัง้ ต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ บริ ษัท
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ หน้ าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษัทมีดงั นี ้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
ก.ทะเบียนกรรมการ
ข.หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
ค.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้
เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทยังมีหน้ าที่อื่นตามที่บริ ษัท (หรื อคณะกรรมการบริ ษัท) มอบหมายดังนี ้
♦ ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลในการดาเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
♦ ทาหน้ าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
♦ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูล
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณะชน ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย
♦ จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
♦ หน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท
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คณะกรรมการบริษัทย่ อย

บริษัทย่ อย :
ชื่อ

บริษัท
D POWER D MEDIA

นายอนิศ
นายณัฐ
นายฉัตรชัย
นายชลพรรณ
หมายเหตุ :

โอสถานุเคราะห์
ก้ องพานิชกุล
อมรฤทธิ์วณิช
วงษ์ สงิ ห์
1 = ประธานกรรมการ

2,3
-

2
2
2,3
2 = กรรมการ

2,3

บจ.อัครวัฒน์ พลังงาน
พืชหมุนเวียน
-

3 = กรรมการบริหาร

บริษัทที่
เกี่ยวข้ อง :
ไม่ มี
-

- 99 เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อบริษัทย่ อย
รายชื่อกรรมการ
นายอนิศ
โอสถานุเคราะห์
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
นายณัฐ
ก้ องพานิชกุล
นายฉัตรชัย
อมรฤทธิ์วณิช
หมายเหตุ :

1 = ประธานกรรมการ

2 = กรรมการ

บริษัท ดีมีเตอร์
พาวเวอร์ จากัด

บริษัท ดีมีเตอร์
มีเดีย จากัด

2
2
2,3

2,3
-

3 = กรรมการบริหาร

บริษัท อัครวัฒน์
พลังงานพืชหมุนเวียน
จากัด
-

- 100 เอกสารแนบ 3

3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน และกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หัวหน้ าหน่ วยงานผู้ตรวจสอบ
นิติบุคคล

: ห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่

ชื่อ

: นางชินานันท์ สุขจิต

ตาแหน่ ง

: ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส

คุณวุฒทิ างการศึกษา / การทางาน : ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบัญชี
ประสบการณ์

:

 ผู้จดั การห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่
(กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบนั )
 ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส บริ ษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซัลติ ้ง จากัด
(มิถนุ ายน 2554 – มกราคม 2557)
 ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส บริ ษัท อาร์ พีเจเอ็ม โค้ ชชิ ้ง จากัด
(สิงหาคม 2548 – พฤษภาคม 2554)
 ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษัท บาธรูม ดีไซน์ จากัด
(พฤศจิกายน 2546 – กรกฎาคม 2548)
 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี บริ ษัท จาฟรา อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จากัด
(สิงหาคม 2543 – ตุลาคม 2546)
 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จากัด
(สิงหาคม 2541 – กรกฎาคม 2543)
การฝึ กอบรม
: ได้ รับการฝึ กอบรมภายนอกองค์กรเกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี ้
 สมาคมนักภาษี อากรไทย
หลักสูตร มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
 สภาวิ ชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร การปฎิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 2
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 บริ ษัท ยูนิค เซมิ นาแอนด์เทรนนิ่งจากัด
หลักสูตร การระงับข้ อพิพาทกับกรมสรรพากร : เสริ มจุดแข็ง สยบจุดอ่อนนักบัญชีไทย
: ได้ รับการฝึ กอบรมภายในองค์กรเกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี ้
 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 มาตรฐานระบบการควบคุมภายใน
 เทคนิคและเครื่ องมือในการตรวจสอบเบื ้องต้ น
 การจัดทากระดาษทาการและเอกสารประกอบ
 การบริ หารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็ นหัวหน้ าทีมตรวจสอบ
 การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ
 เทคนิคและเครื่ องมือในการตรวจสอบสาหรับผู้จดั การ
 การประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน
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เอกสารแนบ 5

5. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2557-2559
ผู้สอบบัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทังผลการด
้
าเนินงานในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
-

ผู้สอบบัญชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชัน้ 6 ห้ องบี 1
ถนนสีสม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

-

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ปี และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
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เอกสารแนบ 5.1

5.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2557-2558
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
และรำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต

- 108 รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำร
บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน))

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ ้น เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จการ สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน รวมถึ ง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่ องบกำรเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และรับ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ การควบคุ ม ภายในที่ ผูบ้ ริ ห ารพิ จารณาว่าจาเป็ นเพื่ อให้ส ามารถจัดท างบการเงิ น ที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ ควรของกิ จการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ผบู ้ ริ หารและความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการ
นาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
****/2

- 109 ควำมเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุกำรณ์ ทเี่ น้ น
โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สงั เกต
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.2 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของ บริ ษทั วินชัย จากัด ณ วันที่ 12 ตุลาคม
2558 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที่งบการเงินรวมนี้ได้รับการอนุมตั ิ บริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ
วันที่ซ้ือธุรกิจและอาจมีการปรับปรุ งตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.2
2. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ 1.2 ,ข้อ 15.2 และข้อ 32.1 บริ ษทั ได้ขอยกเลิกสัญญาให้สิทธิ
ร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม เพื่อลดภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็ นระยะเวลายาว
โดยบริ ษทั ต้องเสี ยค่าเสี ยหายสื บเนื่องจากการยกเลิกสัญญาเหล่านี้ เป็ นจานวน 203.78 ล้านบาท และบริ ษทั ได้
บันทึกผลเสี ยหายดังกล่าวไว้ในงบการเงินแล้ว และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15.1 เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศกับบริ ษทั แห่งหนึ่ง จานวน 369.2 ล้าน
บาท และบริ ษทั ดังกล่าวตกลงรับประกันรายได้ข้ นั ต่าให้บริ ษทั ตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยเมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ดังกล่าวได้เข้าทาสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ชาระหนี้ที่เกิด และจะเกิดขึ้นตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษทั พิจารณาเห็นควรที่จะไม่ให้มีการ
รับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วตามสัญญาไว้ในงบการเงินนี้ โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ทางด้านบัญชีเมื่อบริ ษทั ได้รับชาระ
เงินตามสัญญาดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้บริ ษทั ได้พจิ ารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิคงเหลือ
(355 ล้านบาท) ทั้งจานวน

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

- 110 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

หมำยเหตุ
สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
- บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
6.2
- บริ ษทั อื่น
8
ลูกหนี้ จากกิจการทีเ่ คยเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
9
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน 6.2
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - ค่าร่วมผลิตรายการ
10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
11
รวมสิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีทนุ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เ พื่อขาย - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์

12
13
14
15
16
17
18

งบการเงินรวม
2558

หน่ วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

90,714,931
502,073,854

38,143,776
502,073,854

147,306,179
-

29,016,363
4,948,454
70,091,789
696,845,391

232,193
24,666,218
151,578,082
4,948,454
65,659,722
787,302,299

25,808,105
4,948,454
44,110,145
222,172,883

171,180,768
62,108,218
127,944,880
606,600
361,840,466
1,058,685,857

109,128,686
33,951,400
127,944,880
592,600
271,617,566
1,058,919,865

7,008,205
59,106,525
16,119,233
9,692,553
91,926,516
314,099,399

- 111 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ )
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

หมำยเหตุ
หนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
หนี้สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าร่วมผลิตรายการ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลทีไ่ ม่เ กี่ยวข้องกัน
และดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกูย้ ืมจากบุคคลอื่น
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นหมุนเวียน
หนี้สิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ น
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 590,547,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

งบการเงินรวม
2558

หน่ วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

57,465,805
26,594,147

45,657,693
26,594,147

3,155,562
9,750,000

19
20
21

5,807,771
1,780,777
9,596,348
101,244,848

1,780,777
9,210,099
83,242,716

151,025,205
1,015,403
2,265,380
167,211,550

21
22
23

4,858,570
1,056,211
2,157,800
8,072,581
109,317,429

4,858,570
945,889
2,157,800
7,962,259
91,204,975

3,923,909
430,543
1,409,800
5,764,252
172,975,802

590,547,570

590,547,570

24

-

-

300,000,000

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 525,847,758 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนลดมูลค่าหุ้นสาหรับหนี้ แปลงสภาพเป็ นทุน
ส่วนลดมูลค่าหุ้น
ขาดทุนสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น

525,847,758
1,433,793,014
(6,600,000)
(39,600,000)

525,847,758
1,433,793,014
(6,600,000)
(39,600,000)

200,000,000
41,883,991
(6,600,000)
(39,600,000)

13,000,000
(977,072,344)
949,368,428
1,058,685,857

13,000,000
(958,725,882)
967,714,890
1,058,919,865

13,000,000
(67,560,394)
141,123,597
314,099,399

-

-

0.12

0.09

-

- 112 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
2558

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

รายได้คา่ ร่วมผลิตรายการ
รายได้คา่ สิทธิแพร่ภาพรายการ
รายได้จากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา
รวมรำยได้
ต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
ต้นทุนค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ
ต้นทุนจากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา
รวมต้ นทุน
กำไร(ขำดทุน)ขั้นต้ น
รายได้อื่น
กำไร(ขำดทุน)ก่อ นค่ ำใช้ จ่ำย

108,296,637
34,117,373
86,430,000
228,844,010
(232,958,063)
(39,185,877)
(85,830,275)
(357,974,215)
(129,130,205)
11,171,131
(117,959,074)

97,542,626
34,117,373
86,430,000
218,089,999
(224,792,040)
(39,185,877)
(85,830,276)
(349,808,193)
(131,718,194)
14,837,334
(116,880,860)

137,884,424
137,884,424
(116,556,368)
(116,556,368)
21,328,056
3,998,444
25,326,500

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
ค่าตอบแทนและค่าความเสียหายจากการยกเลิกสัญญา
ค่าเผือ่ ด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย

(190,266,548)
(51,881,561)
(151,900,892)
(312,443,216)
(40,395,338)
(25,394,250)
(772,281,805)

(158,886,547)
(51,881,561)
(151,900,892)
(312,443,216)
(59,733,333)
(20,253,963)
(755,099,512)

(19,035,787)
(3,334,000)
(22,369,787)

(890,240,879)
(2,692,960)
(69,232)
(893,003,071)
(16,119,233)
(909,122,304)

(871,980,372)
(2,676,237)
(874,656,609)
(16,119,233)
(890,775,842)

2,956,713
(1,069,858)
1,886,855
(750,070)
1,136,785

(389,646)
(909,511,950)

(389,646)
(891,165,488)

1,136,785

(2.14)

(2.10)

0.01

425,030,071

425,030,071

200,000,000

กำไร(ขำดทุน)ก่อ นต้ นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่วม
กำไร(ขำดทุน)ก่อ นภำษีเงินได้
ภาษีเ งินได้
กำไร(ขำดทุน) สุ ทธิสำหรั บปี

6.1

28

กำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ น
ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี
กำไร(ขำดทุน)ต่ อ หุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่ อ หุ้น)
จำนวนหุ้นสำมัญถั วเฉลี่ ยถ่ วงนำ้ หนัก (หุ้น)

25

- 113 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
ทุ นเรื อ นหุ้ นที่ อ อก
หมำยเหตุ และชำระแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

24

200,000,000
325,847,758
525,847,758

ส่ วนเกิน
มูล ค่ ำหุ้ น
41,883,991
1,391,909,023
1,433,793,014

ส่ วนลดมูล ค่ ำหุ้ น
สำหรั บหนี้แปลง
สภำพเป็ นทุ น
(6,600,000)
(6,600,000)

ส่ วนลด
มูล ค่ ำหุ้ น
(39,600,000)
(39,600,000)

กำไร(ขำดทุ น)สะสม
จัดสรรแล้ ว
13,000,000
13,000,000

ยังไม่ได้ จดั สรร

รวม

(67,560,394)
(909,511,950)
(977,072,344)

141,123,597
1,717,756,781
(909,511,950)
949,368,428

- 114 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุ นเรื อ นหุ้ นที่ อ อก
หมำยเหตุ และชำระแล้ ว
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

24

200,000,000
200,000,000
325,847,758
525,847,758

ส่ วนเกิน
มูล ค่ ำหุ้ น
41,883,991
41,883,991
1,391,909,023
1,433,793,014

ส่ วนลดมูล ค่ ำหุ้ น
สำหรั บหนี้แปลง
สภำพเป็ นทุ น
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)

ส่ วนลด
มูล ค่ ำหุ้ น
(39,600,000)
(39,600,000)
(39,600,000)

กำไร(ขำดทุ น)สะสม
จัดสรรแล้ ว
13,000,000
13,000,000
13,000,000

ยังไม่ได้ จดั สรร

รวม

(68,697,179)
1,136,785
(67,560,394)
(891,165,488)
(958,725,882)

139,986,812
1,136,785
141,123,597
1,717,756,781
(891,165,488)
967,714,890

- 115 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบกระแสเงินสด
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิกอ่ นภาษีเ งินได้สาหรับปี
(893,003,071)
รำยกำรปรั บกระทบยอดกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิเป็ นเงินสดสุ ทธิรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน:
ค่าเสื่อมราคา
6,118,865
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
155,111,938
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
(2,241,578)
ดอกเบี้ยรับ
(9,113,860)
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
107,196,750
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
236,022
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิ ยม
40,395,338
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
51,881,561
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
312,443,216
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
10,859,653
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่วม
69,232
ดอกเบี้ยจ่าย
2,641,913
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
(217,404,021)

หน่ วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(874,656,609)

1,886,855

3,532,547
155,111,938
(2,241,578)
(7,799,148)
105,163,750
125,700
59,733,333
51,881,561
312,443,216
2,641,913

266,710
8,247,423
(205,082)
674,100
135,718
(1,767)
1,054,329

(194,063,377)

12,058,286

สิ นทรั พ ย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและตัว๋ เงินรับ
- บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้ ทปี่ รับโครงสร้างหนี้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(64,352,074)
(39,304,000)
(23,293,852)
10,285,953

(232,193)
(64,717,863)
(39,304,000)
(20,950,527)
9,099,953

(8,797,932)
(39,716,025)
(1,757,600)

หนี้สิ นดำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าร่วมผลิตรายการ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน

53,000,982
16,844,147
7,026,712
748,000
(256,448,153)

42,502,131
16,844,147
6,944,721
748,000
(243,129,008)

188,520
9,750,000
537,246
(1,250,200)
(28,987,705)

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน

(1,126,709)
(257,574,862)

(599,051)
(243,728,059)

(744,185)
(5,381,919)
(35,113,809)

- 116 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ )
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

งบการเงินรวม
2558

หน่ วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้ น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้ น
เงินสดรับดอกเบี้ย
ซื้อเครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เงินรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(171,250,000)
(499,832,276)
6,141,769
(25,642,023)
(588,275,070)
(1,278,857,600)

(94,999,950)
(499,832,276)
(150,000,000)
6,221,066
(25,381,742)
(588,275,070)
(1,352,267,972)

205,082
(572,669)
1,767
(365,820)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลทีไ่ ม่เ กี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลทีไ่ ม่เ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

23,007,586
(183,145,753)
1,643,894,712
(3,915,331)
1,479,841,214

30,000,000
(183,145,753)
1,643,894,712
(3,915,331)
1,486,833,628

150,000,000
(1,626,194)
148,373,806

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้ นปี

(56,591,248)
147,306,179
90,714,931

(109,162,403)
147,306,179
38,143,776

112,894,177
34,412,002
147,306,179

125,605
71,057
90,518,269
90,714,931

100,000
688
38,043,088
38,143,776

100,000
30,000
147,176,179
147,306,179

ข้ อ มูล เพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
1)เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด
- ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ได้ซ้ือยานพาหนะโดยทาสัญญาเช่าซื้อจานวน 5.09 ล้านบาท และ 6.54
ล้านบาท ตามลาดับ
- บริ ษทั ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5.63 ล้านหุ้น มูลค่าตลาดของหุ้น 73.82 ล้านบาท เพื่อแลกกับการซื้อเงินลงทุนใน
บริ ษทั ดีมีเ ตอร์ มีเ ดีย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเ ดีย จากัด)

- 117 บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั เอเซี ย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน)) ซึ่ งจดทะเบียน
จัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
บริ ษ ัทประกอบธุ รกิ จหลักโดยเป็ นผูจ้ ัดหา ผลิ ต และ/หรื อร่ วมผลิ ตรายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเที ยมและเป็ นนายหน้า
ตัวแทน
เมื่ อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 3/2558 มีมติ อนุ มตั ิ ให้ บริ ษทั เปลี่ ยนชื่ อ และแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ และหนังสื อรับรองบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2558

1.2

กำรดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียม
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมจานวน 41 ล้านบาท โดยเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการกับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์)
จากัด (“ผูใ้ ห้สิทธิ ”) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ทาให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการช่องสถานี โทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมจานวน 8 สถานี สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ธนั วาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2563 เป็ นระยะเวลา 10 ปี
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเที ยมจานวน 41 ล้านบาท โดยเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิ ตรายการกับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์)
จากัด (“ผูใ้ ห้สิทธิ ”) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ทาให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการช่องสถานี โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมเพิ่มอีกจานวน 8 สถานี สาหรับระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566 เป็ นระยะเวลา 10 ปี
เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนด กับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด สาหรับช่องสถานี โทรทัศน์ดาวเทียม จานวน 8 ช่องสถานี ตามสัญญาให้
สิ ทธิร่วมผลิตรายการฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริ ษทั ตกลงวางเงินหลักประกัน เป็ น
เงิน 46,197,401 บาท และให้ถือเป็ นเงิ นตอบแทนกรณี ตกลงยินยอมให้ยกเลิกสัญญา สัญญามีผล 31 ตุลาคม 2558
(หมายเหตุ 15)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนด
กับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด สาหรับช่องสถานี โทรทัศน์ดาวเที ยม จานวน 8 ช่องสถานี โดยการ
ทยอยยกเลิกช่องสัญญาณครั้งละ 2 ช่องสัญญาณ มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2559 ตามสัญญาให้
สิ ทธิร่วมผลิตรายการฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริ ษทั ตกลงชดเชยความเสี ยหาย
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สาหรับการยินยอมยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดจานวน 57,550,946 บาท (หมายเหตุ 32.2) และต่อมาเมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษ ัท ได้ท าบันทึ กข้อ ตกลงยกเลิ ก สัญ ญาก่ อนครบกาหนด (ยกเลิ กเงื่ อนไขการทยอยคื น ช่ อ ง
โปรแกรมรายการโทรทัศน์) กับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อยกเลิกเงื่ อนไขการทยอยคื นช่อง
โปรแกรมรายการโทรทัศน์ตามบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 และทา
ข้อตกลงยกเลิกช่ องสถานี โทรทัศน์ดาวเที ยมทั้ง 8 ช่ องสถานี ดังกล่าว ให้มีผลภายในวันที่ 31 มี นาคม 2559 โดย
บริ ษทั ตกลงชาระค่าตอบแทนและชดเชยความเสี ยหายจานวน 15.81 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับ บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด
(“ผูใ้ ห้สิทธิ ”) เพิ่มอีก 1 สถานี ระยะเวลาสัญญาตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (ยกเลิก
สัญญาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557)
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาวดังกล่าวตามที่กล่าวใน
หมายเหตุ 32.1
เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงนามบันทึกความเข้าใจการเข้าซื้อ
กิจการบริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จากัด) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 และมีมติ
อนุ มตั ิให้บริ ษทั ลงนามในบันทึ กความเข้าใจการรับโอนสิ ทธิ ในสัญญาสัมปทานเช่าเหมาเวลาโฆษณา/ร่ วมผลิ ต
รายการกับบริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 (หมายเหตุ 32.2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผูร้ ่ วมผลิ ตรายการ 4 ราย เพื่อร่ วมผลิ ตโปรแกรม
รายการโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม 8 ช่องสถานี
2.

หลักเกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงิ นนี้ จัดท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งการตี ความและแนวปฏิ บัติทางการบัญ ชี ที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชีฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
นี้ ซึ่งได้นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ
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2.2

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
อัตราส่วนของการถือหุน้
(ร้อยละของจานวนหุน้
จดทะเบียน)
ที่ต้ งั สานักงาน
บริ ษทั ย่อย
ประเภทกิจการ
ใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย
จากัด)

จัดหา ผลิตและ/หรื อร่ วม
ผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ น
ดาวเทียม

กรุ งเทพฯ

100.00

บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จากัด)

ประกอบธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุ งเทพฯ

99.99

กรุ งเทพฯ

99.99

บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
ประกอบธุรกิจด้าน
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี พาวเวอร์ จากัด) พลังงาน
2.3

ในการจัดทางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
มีอานาจในการควบคุมหลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญแล้ว

3.

หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินและสรุปนโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

3.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2559 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคาและ
คาศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บัติทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ข.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต

ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรั บงบการเงิ นที่ มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิ บตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาหนดทางเลือกเพิ่มเติมสาหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในการ
ร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ตามที่อธิ บายไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วธิ ี การ
บันทึกบัญชีเดียวกันสาหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิ จการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาแล้วว่าจะ
เลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
3.2.

เกณฑ์ กำรวัดมูลค่ ำ
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม (เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในนโยบายบัญชี)

3.3.

สกุลเงินทีใ่ ช้ ในกำรดำเนินงำนและนำเสนองบกำรเงิน
งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่าง
อื่น
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4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

4.1

กำรรับรู้รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
รายได้ค่าร่ วมผลิตรายการรับรู ้ตามตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็ นไปตามเนื้อหาทางเศรษฐกิจของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายเมื่อส่งมอบสิ นค้า และลูกค้ายอมรับสิ นค้านั้น
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุนค่าสิ ทธิร่วมผลิตรายการรับรู ้ตามข้อ 4.6

4.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดประกอบด้วย เงิ นสดในมือ เงิ นฝากธนาคารประเภทจ่ ายคื นเมื่ อทวงถาม เงิ น
ลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระ
ผูกพัน

4.3

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ การค้าแสดงในมูลค่าที่ จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประมาณจากหนี้ ที่คาดว่าจะเก็บเงิ นไม่ได้โดยอาศัย
ประสบการณ์การชาระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี้ที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้นงวด หนี้ สูญที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างงวดตัดเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น

4.4

ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงินแสดงด้วยมูลค่าแรกเริ่ มตามสัญญาเช่าทางการเงิน หักด้วยเงินรับจากค่างวดผ่อน
ชาระ หักด้วยดอกเบี้ยรับรอการรับรู ้ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชาระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้ารายตัว ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะคานวณในอัตราร้อยละของการค้างชาระดังนี้
ร้อยละ
ค้างชาระ
3 - 6 เดือน
25
6 - 9 เดือน
35
9 - 12 เดือน
50
มากกว่า 12 เดือน
100
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4.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บันทึกตามวิธีราคาทุน และปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน โดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า ของเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าที่
ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุน

4.6

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ที่ดิน แสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย “บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด” (เดิมชื่อ “บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จากัด”)
ในการจัดทางบการเงินรวมแสดงตามมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้
เพื่อการซื้อ
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของทรัพย์สินแต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

จานวนปี
20
5
5

ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
เกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ องหรื อจานวนที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
กาไรขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์จะคานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกาไรขาดทุนจาก
การดาเนินงาน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึน ซึ่ งทาให้ราคาเปลี่ยนแทนในปั จจุบนั ของ
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญจะรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบารุ งรักษารับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
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4.7

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ ค่าสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการช่องสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสาหรับระยะเวลา 10 ปี
และค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์ โดยมีระยะเวลาสิ ทธิ 3 ปี โดยบริ ษทั ตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดย
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่ ระบุ ในสัญญาและบัน ทึ กเป็ น “ต้นทุ นค่าสิ ทธิ ร่วมผลิ ตรายการ” ในงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ

4.8

ค่ ำควำมนิยม
ค่าความนิ ยมแสดงถึงส่ วนของต้นทุนการได้มาที่มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ กลุ่มบริ ษทั มีในส่ วน
แบ่ งในสิ นทรัพ ย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ ซ้ื อบริ ษทั ย่อย ค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการซื้ อบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิ ยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้ มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิ ยมจะถูกรวม
คานวณในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการขายบริ ษทั ย่อย
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่
หน่วยนั้นอาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่ งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิ ยมที่เกิดจากการ
รวมธุรกิจ

4.9

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขำย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มา
จากการขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นจะวัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจาก
การขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป

4.10 กำรด้ อยค่ ำของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั จะทาการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึงแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหากพบว่าราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกาไรขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า)
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หลังจากนั้น หากมี ขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั ใหม่ เพื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อน เพื่อสะท้อนถึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่เปลี่ยนแปลงไป
4.11 ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีบนั ทึกโดยใช้วธิ ีหนี้ สินสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างฐานภาษีและราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั ในการคานวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหนี้ สินภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี เกิดขึ้นจากส่ วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรับรู ้เมื่อมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ยงั
ไม่ได้ใช้
4.12 กำรบัญชีสำหรับสัญญำเช่ ำ - กรณีทบี่ ริษัทเป็ นผู้เช่ ำ
สัญ ญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่าจะถูกจัดเป็ น
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานจะบันทึ กในงบกาไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า
บริ ษทั บันทึกทรัพย์สินที่ เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงิน/สัญญาเช่าซื้ อเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินด้วยราคายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าส่ วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึ ก
ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
4.13 กำรบัญชีเกีย่ วกับผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ส ารองผลประโยชน์ พ นัก งานเมื่ อ เกษี ย ณอายุบัน ทึ ก เป็ นค่ าใช้จ่ายในการด าเนิ น งานตลอดอายุก ารท างานของ
พนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั บริ ษทั ในงวด
ปั จจุบนั และงวดอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
อัตราคิ ดลดใช้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สินดังกล่าว
คานวณโดยผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการทางานให้กบั บริ ษทั
ในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกาไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทัง่
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ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริ ง กาไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดจากการคานวณจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มี
การคานวณ
4.14 ประมำณกำรหนีส้ ินและค่ ำใช้ จ่ำย
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ได้เกิด
ภาระที่ จะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจานวนที่ ตอ้ งจ่าย
สามารถประมาณการได้อย่างมีเหตุผล
4.15 รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม โดยบริ ษทั
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น
บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับ
บริ ษทั
ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุ คคลดังกล่าวและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คานึงถึงเนื้ อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.16 ภำษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลตามจานวนภาษีเงินได้ที่จะต้องจ่ายในแต่ละปี โดยคานวณจากกาไรสุ ทธิ ทางภาษี
ตามที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
4.17 กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาหรับปี ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
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5.
5.1

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่ วนของทุน
ประมำณกำรทำงกำรบัญชีทสี่ ำคัญ ข้ อสมมติฐำน และกำรใช้ ดุลยพินิจ
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชี
บางรายการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่ แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยเหตุน้ ี ผลที่ เกิ ดขึ้น
จริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่ องในเรื่ องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลย
พินิ จ โดยการประเมิ นอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื่ นๆ ซึ่ งรวมถึ งการคาดการณ์ เหตุ การณ์ ใน
อนาคตที่ผบู ้ ริ หารเชื่อว่ากระทาอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนในความเป็ นเจ้าของในทรัพย์สินให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั มีความ
ตั้งใจที่จะใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ครบกาหนดของสัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันเริ่ มต้นสัญญาเช่ าทางการเงิ น ต้นทุ นของทรัพย์สิ นถูกบันทึ กไว้พร้ อมกับภาระผูกพันส าหรั บการจ่ ายค่าเช่ าใน
อนาคตโดยไม่รวมจานวนดอกเบี้ ย ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดปี ปั จจุ บันตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง
สัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งบริ ษทั ได้พิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่
ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาแล้วพบว่า ความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดเป็ น
ของผูใ้ ห้เช่า สัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริ ษทั ได้กาหนดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าซึ่ งเกี่ยวพันกับประมาณการผล
ขาดทุ นอันเป็ นผลมาจากการที่ ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นผลมาจากการที่
บริ ษทั ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยูบ่ นพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการ
ติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสี ยง และการผิดชาระหนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
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อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซาก สาหรับอาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษ ัทโดยฝ่ ายบริ หารจะ
ทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิ ม หรื อตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพ
หรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจาหน่ ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีขอ้
บ่งชี้
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยกาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เป็ น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้

5.2

-

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน

-

ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถอ้างอิงหรื อ
เปรี ยบเทียบกันได้โดยตรงหรื อโดยอ้อม สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

-

ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถอ้างอิงหรื อเปรี ยบเทียบกันได้ที่จะนามาใช้กบั สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สิน
นั้น

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
บริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุน
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผู ้
ถือหุน้ การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

6.

รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการทางบัญชี จานวนหนึ่ งซึ่ งเกิ ดกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมีผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดี ยวกันหรื อมี กรรมการ
ร่ วมกันสิ นทรัพย์ และรายได้ส่วนหนึ่งเกิดจากรายการที่มีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
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ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จากัด)
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด)
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี พาวเวอร์ จากัด)
บริ ษทั วินชัย จากัด
บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ 25)
** ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

** เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 บริ ษทั มีเดี ย เอเจนซี ไทย จากัด ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ได้มีการทารายการ
ขายหุน้ สามัญ ของบริ ษทั ให้แก่ Demeter Financials Inc. (บริ ษทั ต่างประเทศ)
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภท มีดงั นี้
รำยกำร
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รายได้ร่วมผลิตรายการ
ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ต้นทุนร่ วมผลิตรายการ
ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าเช่าและบริ การ
ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็ นไปตามที่
ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
6.1

รำยกำรบัญชีกบั บุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
รำยได้ จำกกำรให้ เช่ ำและบริกำร
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด

-

997,050
572,828
244,005

-

- 129 (หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,813,883
-

งบการเงินรวม
2558
ค่ ำเช่ ำและบริกำร
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซี ที จากัด

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
6.2

-

3,250,000
180,771

-

-

3,430,771

-

25,394,250

20,253,963

3,334,000

ยอดคงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดงั นี้
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน

-

122,019
38,733
71,441
232,193

-

-

210,793

-

รวม

-

21,400
232,193

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด

-

151,578,082

-

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2558

- 130 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ

-

150,000,000
1,578,082
151,578,082

-

150,000,000
1,578,082
151,578,082

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยทั้งจานวนมีการคิดดอกเบี้ยอัตราคงที่ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
7.

รำยได้ และรำยกำรกับบริษัททีเ่ ป็ นคู่ค้ำรำยสำคัญ

7.1

รำยได้ ในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ซึ่งส่ วนหนึ่งเกิดจำกรำยกำรระหว่ ำงบริษัทที่
เป็ น คู่ค้ำรำยสำคัญมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
รายได้ค่าร่ วมผลิตรายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

นโยบายราคา

ผูร้ ่ วมผลิตรายการ

ราคาตามสัญญา

-

-

16,012,903

บริ ษทั พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จากัด

ผูร้ ่ วมผลิตรายการ

ราคาตามสัญญา

บริ ษทั 94 เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด

ผูร้ ่ วมผลิตรายการ

ราคาตามสัญญา

บริ ษทั เอ็มไอซี บรอดแคส จากัด

ผูร้ ่ วมผลิตรายการ

ราคาตามสัญญา

32,250,000
58,421,703

32,250,000
58,421,703

15,000,000
34,350,000
10,000,000

90,671,703

90,671,703

75,362,903

บริ ษทั เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์

2558

2558

2557

เน็ทเวิร์ค จากัด

7.2

ยอดลูกหนีก้ ำรค้ ำคงเหลือสำหรับบริษัททีเ่ ป็ นคู่ค้ำรำยสำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
บริ ษทั 94 เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด
บริ ษทั เอ็มไอซี บรอดแคส จากัด
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดงั นี้
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2558

2557

8,577,074
8,577,074

8,577,074
8,577,074

15,408,000
15,408,000

919,210

919,210

7,704,000

4,944,313
2,713,551
8,577,074

4,944,313
2,713,551
8,577,074

7,704,000
15,408,000

- 131 บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น- สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2558
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

99,173,885
(73,250,709)
25,923,176

95,314,085
(71,217,709)
24,096,376

28,994,889
(7,210,096)
21,784,793

6,137,225
(3,044,038)
3,093,187
29,016,363

3,613,880
(3,044,038)
569,842
24,666,218

5,215,213
(1,191,901)
4,023,312
25,808,105

ลูกหนี้การค้าจาแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ ได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
2558
5,631,063
7,490,153
74,931,811
914,762
10,206,096
99,173,885
(73,250,709)
25,923,176

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
5,631,063 10,599,347
6,990,153
74,808,673
7,884,196
95,314,085
(71,217,709)
24,096,376

10,511,346
1,348,200
6,535,996
28,994,889
(7,210,096)
21,784,793
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(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

ยกมา
เพิ่มขึ้นสุทธิ
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
2558
7,210,096
66,040,613
73,250,709

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
7,210,096
6,535,996
64,007,613
674,100
7,210,096
71,217,709

ภายหลังวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานจนถึ งวัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2559 บริ ษ ัท ได้รับ ช าระเงิ น จากลู ก หนี้ การค้า
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ รับชาระจานวน 2,033,000 บาท
ส่วนที่เกินกาหนดชาระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน รับชาระจานวน 1,016,500 บาท
ส่วนที่เกินกาหนดชาระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน รับชาระจานวน 9,516,602 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากลูกหนี้การค้ารายหนึ่งจานวน 61.21 ล้านบาท ซึ่ ง
เป็ นลูกหนี้ การค้าที่ ผิดนัดชาระคืนเงินสนับสนุ นจากการจัดการแข่งขันกี ฬาที่ บริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนทางด้านการเงิ น
จานวน 86.43 ล้านบาท ตามสัญ ญาว่าจ้างดาเนิ น โครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริ ษ ัทอยู่
ระหว่างการดาเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
9.

ลูกหนีจ้ ำกกิจกำรทีเ่ คยเกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2558
ลูกหนี้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้องกัน บริ ษทั สยามหิ นประดับ จากัด
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

บริ ษ ัท ได้ยื่น ฟ้ องร้ องลู กหนี้ ดังกล่ าวกับ ศาลแพ่ งแล้วเมื่ อวัน ที่ 15 ตุ ลาคม 2555 และเมื่ อ วัน ที่ 17 ธัน วาคม 2555
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ ชาระเงินจานวน 73.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2558 บริ ษทั ยืน่ ฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางให้ลูกหนี้ดงั กล่าวเป็ นบุคคลล้มละลาย

- 133 บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
10.

ค่ ำใช้ จ่ำยจ่ ำยล่ วงหน้ ำ - ค่ ำร่ วมผลิตรำยกำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีค่าร่ วมผลิตรายการจ่ายล่วงหน้า สาหรับเดือนมกราคม 2559 จานวนเงิน 4,948,454
บาท โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลือ (หมายเหตุ 32.1)

11.

สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2558
47,645,845
4,814,984
17,630,960
70,091,789

ภาษีมูลค่าเพิม่ รอเรี ยกคืน
เงินมัดจา - อื่นๆ (หมายเหตุ 32.3)
อื่นๆ - สุทธิ
รวม
12.

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
46,598,721
918,645
2,284,120
39,556,750
16,776,881
3,634,750
65,659,722
44,110,145

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
12.1 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม
171,250,000
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
(69,232)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
171,180,768
12.2 รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย

บริ ษทั ร่ วม

ประเภทกิจการ

บริ ษทั วินชัย จากัด

ประกอบธุรกิจ
พลังงานลม

ทุนเรี ยก
ชาระแล้ว
2558
(บาท)

จานวนหน่วยลงทุน
ที่บริ ษทั ย่อยถือ
2558
(หน่วย)

สัดส่ วนการ
ลงทุน
2558
(ร้อยละ)

5,000,000

12,500

25

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตาม
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
2558
2558
(พันบาท)
(พันบาท)
171,250

171,180

ในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั วิน
ชัย จากัด (“WIND”) ซึ่ งประกอบธุ รกิจพลังงานไฟฟ้า จาก K-Shipping Co.,Ltd ในจานวน 12,500 หุ ้น คิดเป็ นร้อย
ละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ WIND ในราคาหุน้ ละ 13,700 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 171,250,000 บาท การซื้อ
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(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
หุ ้นดังกล่าวเป็ นการลงทุนโดยบริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับจดทะเบียนโอนหุ ้นเมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2558 ซึ่งการถือหุน้ ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 25 ของหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที่งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมตั ิ บริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ
วันที่ซ้ือธุรกิจ และอาจมีการปรับปรุ ง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ผูบ้ ริ หารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซ้ื อมา ณ วันที่
ซื้ อ ในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัดมู ลค่าซึ่ งต้อ งไม่ เกิ น กว่าหนึ่ งปี นับ จากวัน ที่ ซ้ื อ ผูซ้ ้ื อต้องปรับ ย้อนหลัง
ประมาณการที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์
แวดล้อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ื อ ทั้งนี้ การกาหนดมูลค่ายุติธรรมที่ สุดของธุ รกิ จบางแห่ งที่ ซ้ื อมาในระหว่างปี 2558 นั้น
ขึ้นอยูก่ บั การกาหนดราคาซื้อขั้นสุดท้าย และผลของการปั นส่วนราคาซื้อ
13.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนที่ออกและ สัดส่วนเงินลงทุน
ชาระแล้ว
(ร้อยละ)
48,000,000
100.00
10,000,000
99.99
85,000,000
99.99

ราคาทุน
73,862,069
9,999,970
84,999,980
(59,733,333)
109,128,686

13.1 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนในบริ ษทั ดีมีเตอร์
มีเดีย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จากัด)โดยการซื้อหุน้ สามัญจานวน 480,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100
ของจานวนหุ ้นทั้งหมดในบริ ษทั ดังกล่าว และชาระเป็ นหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 5,625,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 8 บาท (ราคาเสนอขายอ้างอิงจากราคาซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยถัวเฉลี่ย 15 วันทาการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ) รวมมูลค่า 45 ล้านบาท
และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริ หารเป็ นผูด้ าเนิ นการเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทารายการ
รวมถึงการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการเข้าทารายการดังกล่าว โดยบริ ษทั บันทึ กเงินลงทุนของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาหุ ้นของบริ ษทั ถัวเฉลี่ยก่อนและหลังวันที่บริ ษทั ได้รับการจดทะเบียน
โอนหุน้ ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว 14 วัน ในราคาถัวเฉลี่ยหุน้ ละ 13.13 บาท
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(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ใน ปี 2558 บริ ษทั บันทึ กค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามงบการเงินเฉพาะกิ จการจานวน 59.73
ล้านบาท และบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวมจานวน 40.40 ล้านบาท
13.2 ในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1) ให้บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั จัดตั้งใหม่ภายใต้ชื่อ “บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี อินฟอร์
เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด)” ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็ นเงิน 9.99 ล้านบาท บริ ษทั ดังกล่าว
จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2) ให้บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั จัดตั้งใหม่ภายใต้ชื่อ “บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี พาวเวอร์
จากัด)” ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็ นเงิน 9.99 ล้านบาท บริ ษทั ดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้ง
บริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
13.3 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้ชาระหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง (บริ ษทั เอเจพี พาวเวอร์ จากัด)
จานวน 7.5 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 75 ล้านบาท
13.4 ในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั เพื่อประกอบกิจการให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ (Nano-Finance) โดย
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท
14.

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1
มกราคม
2558

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

รับเข้า
(โอนออก)

การได้มาจาก
การซื้อธุรกิจ
(หมายเหตุ 30)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2558

-

190,000
10,219

-

16,065,360
-

13,356,941
16,713,059
12,551,500

13,356,941
16,713,059
16,255,360
12,561,719

553,269
6,536,383

7,571,321
5,160,000

-

2,054,463
-

1,002,835
-

11,181,888
11,696,383

- 136 งานระหว่างทา
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

315,340
7,404,992

17,804,483
30,736,023

- (18,119,823)
-

43,624,335

81,765,350

- (529,073)
- (427,188)
- (1,858,133)

-

-

(460,333)
(1,446,954)

(989,406)
(427,188)
(3,305,087)

(222,726) (1,298,690)
(174,061) (2,005,781)
(396,787) (6,118,865)
7,008,205

-

-

(374,540)
(2,281,827)

(1,895,956)
(2,179,842)
(8,797,479)
(10,859,653)
62,108,218
6,118,865

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1
มกราคม
2558
ราคาทุน
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างทา
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เพิม่ ขึ้น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2558

รับเข้า
(โอนออก)

ลดลง

553,269
6,536,383
315,340
7,404,992

190,000
7,321,259
5,160,000
17,804,483
30,475,742

- 16,065,360
2,054,463
- (18,119,823)
-

16,255,360
9,928,991
11,696,383
37,880,734

(222,726)
(174,061)
(396,787)
7,008,205

(427,188)
(1,099,578)
(2,005,781)
(3,532,547)

-

(427,188)
(1,322,304)
(2,179,842)
(3,929,334)
33,951,400

-

3,532,547
266,710

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที่ คานวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมี
ราคาทุน 217,112 บาท (เฉพาะกิจการ 9,981 บาท)
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(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
15.

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
ราคาทุน
ยอดยกมา
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย/โอนออก
ยอดยกไป
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอดยกมา
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
จาหน่าย/โอนออก
ยอดยกไป
ยอดคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

82,474,228
588,275,070
(51,881,561)
618,867,737

82,474,228
588,275,070
(51,881,561)
618,867,737

82,474,228
82,474,228

(23,367,703)
(155,111,938)
(178,479,641)
440,388,096
(312,443,216)
127,944,880

(23,367,703)
(155,111,938)
(178,479,641)
440,388,096
(312,443,216)
127,944,880

(15,120,280)
(8,247,423)
(23,367,703)
59,106,525
59,106,525

สาหรับปี 2558 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
15.1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ กับ บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย
จากัด (“มีเดีย เอเจนซี”) เพื่อรับสิ ทธิเด็ดขาดในการแต่งตั้งจากมีเดีย เอเจนซีให้เป็ นผูร้ ่ วมบริ หารจัดการเวลา
ออกอากาศ การซื้อขายเวลา เช่า ให้เช่าเวลาการออกอากาศ การโฆษณาสิ นค้า ธุรกิจและบริ การ การดาเนิน
รายการ การหาผูร้ ่ วมผลิตรายการในรายการโทรทัศน์ดาวเทียว 5 ช่อง (“สิทธิบริหำรเวลำออกอำกำศ”)โดยมี
กาหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2561 โดยบริ ษทั ตกลงชาระค่าตอบแทนการ
ให้สิทธิบริ หารเวลาออกอากาศ งวดเดียวเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 369,200,000 บาท ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ทา
สัญญา และ ตกลงชาระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 10,300,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )
ต่อเดือน ตลอดอายุสญ
ั ญา ทั้งนี้ ตามสัญญาดังกล่าว มีเดีย เอเจนซี ตกลงรับประกันรายได้ข้นั ต่าให้บริ ษทั จากการ
เข้าทาสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ เป็ นจานวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 24,000,000 บาท ต่อเดือนในปี
แรก 19,000,000 บาท ต่อเดือนในปี ที่สอง และ 12,900,000 บาท ต่อเดือนในปี ที่สาม และหากบริ ษทั ได้รับรายได้
ต่ากว่าจานวนเงินที่รับประกัน มีเดีย เอเจนซี ตกลงชาระค่าตอบแทนให้บริ ษทั ตามจานวนที่รับประกันเต็ม
จานวนภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน โดยมีกาหนดชาระงวดแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2558
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นับแต่เดื อนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึง 30 กันยายน 2558 มีเดี ย เอเจนซี มียอดเงิ นค้างชาระซึ่ งเกิ ดจากการประกันรายได้
ขั้นต่ าทั้งสิ้ น 93,543,538.46 บาท และดอกเบี้ ยผิดนัดจากการชาระเงินดังกล่าวจานวน 1,703,493.75 บาท (“หนีเ้ งินค้ ำง
ชำระ”)
บริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ได้หารื อตกลงวิธีการชาระหนี้ตามสัญญาซื้ อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ โดยแบ่งการ
ชาระหนี้ตามประเภทของหนี้ที่เกิดหรื อจะเกิดขึ้นตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ ดังนี้
1. หนีเ้ งินค้ ำงชำระ
เมื่ อวันที่ 11 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษทั และ มี เดี ย เอเจนซี ได้เข้าทาสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระหนี้ เงินค้างชาระ (เงินประกันรายได้ข้ นั ต่า 93,543,538.46 บาท และดอกเบี้ยผิดนัด
จากการชาระเงินดังกล่าวจานวน 1,703,493.75 บาท) โดยบริ ษทั ตกลงผ่อนเวลาการชาระหนี้ เงินค้างชาระให้ มีเดี ย
เอเจนซี โดยให้ มีเดีย เอเจนซี แบ่งชาระหนี้เงินค้างชาระ เป็ น 36 งวด โดยเริ่ มชาระเงินงวดแรก ภายในวันทาการ
สุ ดท้ายของเดื อนธันวาคม 2558 และ ชาระเงิ นงวดถัดไป ภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดื อนถัดไป และชาระ
ดอกเบี้ยค้างชาระพร้อมการชาระหนี้เงินค้างชาระงวดสุดท้าย
2. หนีใ้ นอนำคตทีจ่ ะเกิดขึน้ ตำมสัญญำซื้อสิทธิบริหำรเวลำออกอำกำศ
สาหรับหนี้ อื่นใดที่จะเกิดขึ้นต่อไปตามสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ (รวมถึงหนี้ ประกันรายได้ข้ นั ต่า)
นั้น มีเดีย เอเจนซี ได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบว่า มีเดีย เอเจนซี ได้รับสิ ทธิ ในการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลลีก
ประเทศสเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย สาหรับฤดูกาล 2015/16 2015/17 และ 2015/18 และได้รับสิ ทธิ ใน
การถ่ายทอดสด การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ ในประเทศไทย สาหรับฤดูกาลปี 2559 2560 และ 2561 (“สิ ทธิ
ในกำรถ่ ำยทอดสด”) และ มีเดีย เอเจนซี จะเจรจาเพื่อให้สิทธิในการถ่ายทอดสดกับผูใ้ ห้บริ การช่องสัญญาณ ซึ่ ง
หากการเจรจาของ มีเดี ย เอเจนซี ประสบความสาเร็ จ มีเดีย เอเจนซี จะได้รับสิ ทธิ ในการขายและรับรายได้จาก
การโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้งสองรายการ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 มีเดีย เอเจนซี ได้ทาสัญญาเช่าช่วงช่องสัญญาณ เพื่อถ่ายทอดสดรายการแข่งขันกอล์ฟ
ยูโรเปี ยนทัวร์ กับ บริ ษทั จีซีที มีเดีย จากัด เป็ นที่เรี ยบร้อย และ มีเดีย เอเจนซี มีสิทธิ ในการขายโฆษณาและรับ
รายได้จากการโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ (สิ ทธิ ในการขาย
โฆษณาในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกประเทศสเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย และ สิ ทธิ
ในการขายโฆษณาตามสัญญาเช่าช่วงช่องสัญญาณ รวมเรี ยกว่า “สิทธิในกำรขำยโฆษณำ”)
มีเดีย เอเจนซี หารื อร่ วมกับบริ ษทั ว่า มีเดี ย เอเจนซี สามารถนาได้รายได้จากการโฆษณาออกอากาศดังกล่าวมา
ชาระหนี้เงินค้างชาระ และหนี้อื่นใดตามสัญญาซื้ อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศกับบริ ษทั ได้ แต่บริ ษทั เล็งเห็นว่า
มีเดีย เอเจนซี อาจไม่ประสบความสาเร็ จในการบริ หารสิ ทธิในการขายโฆษณาหรื ออาจผิดนัดชาระหนี้ตอ่ บริ ษทั
ดังนั้น บริ ษทั และมีเดี ย เอเจนซี จึงตกลงให้บริ ษทั รับโอนสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศมาบริ หารโดย
บริ ษทั ยังคงมีสิทธิ ในการได้รับค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริ หารเวลาออกอากาศ โดยมีสิทธิ ที่จะนาเอารายได้
จากการขายโฆษณาออกอากาศมาหักชาระกับค่าตอบแทนค้างชาระดังกล่าว
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เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั จึงได้เข้าทาสัญญากาหนดวิธีการชาระหนี้ภายใต้สญ
ั ญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลา
ออกอากาศ (“สั ญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้”) กับมีเดีย เอเจนซี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นกาหนดวิธีการ
ชาระหนี้ ระหว่างบริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ตามสัญญาซื้อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศและเพื่อเป็ นการรับรองว่า
บริ ษทั จะได้รับชาระหนี้จากรายได้อนั เกิดจากสิ ทธิในการโฆษณาของ มีเดีย เอเจนซีสญ
ั ญาดังกล่าวได้กาหนดให้
มีเดีย เอเจนซีโอนสิ ทธิในการบริ หารสิ ทธิในการขายโฆษณาให้บริ ษทั ฯ โดยเด็ดขาดอีกด้วย
สัญญากาหนดวิธีการชาระหนี้ ระบุให้ มีเดีย เอเจนซี โอนสิ ทธิ ในการขายโฆษณาให้บริ ษทั บริ หาร โดยบริ ษทั มี
สิ ทธิ ในการจัดสรร บริ หาร ขาย จาหน่าย นาออกให้เช่า เพื่อหารายได้จากสิ ทธิ ในการขายโฆษณา (เนื่องจากสิ ทธิ
ดังกล่าวเป็ น สิ ทธิในการบริ หาร หากบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารสิ ทธิเกิดขึ้น บริ ษทั สามารถหักค่าใช้จ่ายใด
ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวกับการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกจากรายรับจากสิ ทธิ ในการขายโฆษณา) โดยเมื่อ
บริ ษทั ได้รับรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ตามสัญญากาหนดวิธีการชาระหนี้ ให้บริ ษทั หักกลบลบหนี้รายได้
จากสิ ทธิ ในการขายโฆษณาดังกล่าวกับหนี้ ใด ๆ ระหว่างบริ ษทั และมีเดี ย เอเจนซี ตามสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หาร
เวลาออกอากาศ
นอกจากนี้ การเข้าทาสัญญากาหนดวิธีการชาระหนี้ ของบริ ษทั และ มีเดี ย เอเจนซี ไม่ถือเป็ นการแปลงหนี้ ใหม่
เนื่องจากภาระผูกพันและหน้าที่ ตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศของคู่สญ
ั ญายังไม่ระงับลง โดยบริ ษทั
และ มีเดีย เอเจนซี มีเจตนาเพียงตกลงให้มีการผ่อนชาระหนี้ ตามสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ และหัก
รายได้จากสิ ทธิในการขายโฆษณากับหนี้ตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษทั ยังมีสิทธิตามกฎหมาย
ในการฟ้องเพื่อเรี ยกให้ มีเดีย เอเจนซี ชาระหนี้เงินประกันรายได้ข้ นั ต่าตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นควรที่จะไม่ให้มีการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วตามสัญญา ไว้ในงบ
การเงิ น นี้ โดยบริ ษ ัท จะรั บ รู ้ รายได้ท างด้านบัญ ชี เมื่ อบริ ษ ัท ได้รับ ช าระเงิ น ตามสั ญ ญาดังกล่ าวข้างต้น แล้ว
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของค่าสิ ทธิ
นี้ ทั้งจานวน เนื่ องจากตามข้อมูลจนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้รับชาระเงิ นตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น จึงมีขอ้
สงสัย อย่างมากในความสามารถในการรั บ ช าระหนี้ จากลู ก หนี้ และเป็ นเหตุ ให้ ไ ม่ ส ามารถรั บ รู ้ รายได้ต าม
ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง รายได้
15.2 ค่าสิ ท ธิ ในการบริ หารจัดการช่ องสถานี โทรทัศน์ ผ่านดาวเที ยมจานวน 16 สถานี โดยมี ราคาทุ น 82 ล้านบาท
ประกอบด้วยค่าสิ ทธิ สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ธนั วาคม 2553 ถึงพฤศจิ กายน 2563 จานวน 8 สถานี และสาหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566 จานวน 8 สถานี
เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนด
กับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด สาหรับช่องสถานี โทรทัศน์ดาวเทียม จานวน 8 ช่องสถานี สาหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2566 และได้ตดั จาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจานวน 31.62 ล้านบาท
เมื่ อวัน ที่ 17 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษ ัท ได้ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงยกเลิ ก สัญ ญาให้สิ ท ธิ ร่วมผลิ ต รายการก่ อ นครบ
กาหนดกับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด สาหรับช่องสถานี 8 ช่องสถานี สาหรับระยะเวลาตั้งแต่
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ธันวาคม 2553 ถึง พฤศจิกายน 2563 โดยทยอยยกเลิกสัญญา ทั้งนี้บริ ษทั ได้ตดั จาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว จานวน
20.26 ล้านบาท
15.3 ค่าสิ ทธิ แพร่ ภ าพแพร่ เ สี ยงในรายการภาพยนตร์ แ ละเนื้ อหารายการช่ องกี ฬ า EDGE SPORT โดยมี ร าคา
ทุ น185.28 ล้านบาท บริ ษทั ได้บันทึ กค่าเผื่อการด้อ ยค่ารายการภาพยนตร์ จานวน 22.49 ล้านบาท
15.4 ค่าสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล โดยมีราคาทุน 48 ล้านบาท บริ ษทั ได้บันทึ กค่าเผื่อการด้อยค่าจานวน
43.66 ล้านบาท
ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จานวนเงินประมาณ 155.11 ล้านบาท และ 8.24
ล้านบาท ตามลาดับ บันทึกภายใต้ “ต้นทุนค่าสิ ทธิร่วมผลิตรายการ” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับแต่ละปี
16.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขำย - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็ นทรัพย์สินที่มิได้ใช้ดาเนิ นงานซึ่งเป็ น
ทรัพย์สินของเหมืองหิ นอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งหยุดดาเนินงานแล้วในปั จจุบนั ราคาทุนจานวน 17.02 ล้าน
บาท ซึ่งบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจานวน

17.

สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

-

-

16,033,124
86,109
16,119,233
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(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
18.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
9,114,953
592,600
577,600
39,304,000
(39,304,000)
592,600
9,692,553

งบการเงินรวม
2558

เงินประกัน - ผูใ้ ห้สิทธิร่วมผลิตรายการ
เงินมัดจา - อื่นๆ (หมายเหตุ 32.4)
606,600
ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้
39,304,000
(39,304,000)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
606,600
รวม
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้และรับสภาพหนี้ของลูกหนี้
รายหนึ่ ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ลูกหนี้ ขอผ่อนชาระหนี้ ให้แล้วเสร็ จภายใน 36 งวด ครบกาหนดภายใน
เดือนกรกฎาคม 2561 โดยเริ่ มผ่อน
งวดเดือนที่ 1-งวดเดือนที่ 12 ชาระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 500,000 บาท
งวดเดือนที่ 13-งวดเดือนที่ 33 ชาระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 1,500,000 บาท
งวดเดือนที่ 34-งวดเดือนที่ 35 ชาระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 2,000,000 บาท
ลูกหนี้ตกลงชาระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เสร็ จสิ้นครบถ้วนภายในงวดที่ 36 (เดือนกรกฎาคม 2561)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากลูกหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าวเต็มจานวน
เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดชาระคืนเงินตามบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้และรับสภาพหนี้
19.

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกันและดอกเบีย้ ค้ ำงจ่ ำย
งบการเงินรวม
2558
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
- 150,000,000
1,025,205
- 151,025,205
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(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย มีดงั นี้

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

1 มกราคม 2558
150,000,000
1,025,205
151,025,205

เพิ่มขึ้น
30,000,000
2,120,548
32,120,548

(หน่วย : บาท)
ลดลง
31 ธันวาคม 2558
(180,000,000)
(3,145,753)
(183,145,753)
-

เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยอัตราคงที่ในอัตราร้อยละ 4.00 และอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี
20.

เงินกู้ยืมจำกบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น ซึ่งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง

21.

หนีส้ ินภำยใต้ สัญญำเช่ ำกำรเงิน - สุ ทธิ

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยเช่าการเงินรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

22.

งบการเงินรวม
2558
7,554,792
(915,445)
6,639,347
(1,780,777)
4,858,570

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
5,779,139
7,554,792
(839,827)
(915,445)
4,939,312
6,639,347
(1,015,403)
(1,780,777)
3,923,909
4,858,570

ประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงำน
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่ งได้ทาการประเมินภาระหนี้ สินที่ตอ้ งจ่ายสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน
โดยใช้วธิ ีการ Projected unit credit ซึ่งบริ ษทั ได้ต้ งั สารองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั

2558

2557

430,543

430,543

1,039,010

221,698

111,376

113,074

- 143 ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก หนี้สินลดลงจากการลาออกของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่สิ้นปี

14,324
389,646
-

14,324
389,646
-

22,644
(744,185)

1,056,211

945,889

430,543

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิ ตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)
งบการเงินรวม
2558
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการเพิ่มขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)
อายุครบเกษียณ (ปี )
23.

3.01 - 4.03
5.00
60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
3.01
5.00
60

3.33
7.00
55

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินประกันรับ - ค่าสิ ทธิร่วมผลิตรายการ

งบการเงินรวม
2558
2,157,800

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2,157,800
1,409,800

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษ ัท ท าสั ญ ญาร่ วมผลิ ต รายการกับ ผูร้ ่ วมผลิ ต รายการ 4 ราย เพื่ อร่ วมผลิ ต
โปรแกรมรายการโทรทัศน์ เพื่ อออกอากาศทาง สถานี โทรทัศ น์ ผ่ านดาวเที ยม 8 ช่ อ งสถานี และ 13 ช่ องสถานี
ตามลาดับ ตามสัญญาดังกล่าว ผูร้ ่ วมผลิตรายการแต่ละช่องสถานีตอ้ งชาระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนล่วงหน้าก่อนการ
ออกอากาศและต้องชาระเงิ นประกันตามที่ ระบุ ไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้รับเงิ นประกันเป็ นจานวนเงิ น
19.74 ล้านบาท และ 20.46 ล้านบาท จากผูร้ ่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยเงินสดจานวนเงิน 1.36 ล้านบาท และเช็คไม่ลงวันที่จากผูร้ ่ วมผลิตรายการเป็ น
จานวนเงิน 18.38 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยเงินสดจานวนเงิน 1.41 ล้านบาท และเช็คไม่ลงวันที่จากผูร้ ่ วมผลิตรายการเป็ น
จานวนเงิน 19.05 ล้านบาท
24.

ทุนเรื อนหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ

24.1 ทุนเรื อนหุ้น
1. ในการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 2/2557 เมื่ อวันพุธที่ 26 พฤศจิ กายน 2557 มี มติ อนุ ม ัติการเพิ่ มทุ น จด
ทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 91,775,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 300,000,000 บาทเป็ นจานวน
391,775,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 91,775,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ยู เบสท์
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(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
พ้อยท์ มีเดี ย จากัด) (“DMedia”) และรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์กบั บริ ษทั มีเดี ย เอเจนซี ไทย จากัด (“Media
Agency”) และการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่นายธนา เบญจาทิกลุ โดย
1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ของ DMedia ดังต่อไปนี้ จานวน 5,625,000 หุน้ ในราคา
เสนอขายหุน้ ละ 8 บาทโดยหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะได้รับชาระเป็ นหุน้ สามัญของ DMedia จานวน
480,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 100 บาท
2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ Media Agency จานวน 46,150,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 8 บาท
และบริ ษทั ฯจะดาเนินการให้ได้มาซึ่งสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศจาก Media Agency ต่อไป
3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 12,000,000 หุน้ ให้แก่ นายธนา เบญจาทิกลุ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ
8 บาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดย
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุนชาระแล้วจานวน 51,775,000 หุ ้น และจานวน 12,000,000 หุ ้น กับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลาดับ ซึ่งทาให้จานวนทุนชาระแล้วของบริ ษทั เป็ น
จานวน 263,775,000 บาท
2. ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 263,775,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 391,775,000
บาท เป็ นจานวน 655,550,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 263,775,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละราย
ถืออยู่ (Right Offering)
2) อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 655,550,000 บาท (หกร้อยห้าสิ บห้า
ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

655,550,000 หุน้ (หกร้อยห้าสิ บห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
655,550,000 หุน้ (หกร้อยห้าสิ บห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นหุน้ )
- หุน้
(
)”
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
3) อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 263,775,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุน้
เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคาเสนอขาย 6 บาทต่อหุน้
4) อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ จานวนรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรื อสกุลเงินอื่นในจานวนเทียบเท่า
โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
วัตถุประสงค์
ชนิด
สกุลเงิน
มูลค่ารวมของหุน้ กู้

อายุ
การเสนอขาย

การไถ่ถอนก่อนกาหนด

อัตราดอกเบี้ย

เพื่อขยายธุรกิจในอนาคตของบริ ษทั และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
หุน้ กูท้ ุกประเภทและรู ปแบบ (มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
เงินบาท และ/หรื อเงิ นสกุลต่างประเทศ โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่ มีการ
ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
วงเงิ นรวมไม่เกิ น 2,000,000,000 บาท หรื อเงิ นสกุลอื่นใดในวงเงิ นเที ยบเท่ าเงิ น
บาทจานวนดังกล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ พิ่มเติม และ/หรื อ ออกและเสนอขาย
หุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ ้น
กูท้ ี่บริ ษทั ออกจาหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ งจะต้องมีจานวนเงินไม่เกินวงเงิน
ดังกล่าว
ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
เสนอขายหุ ้นกูใ้ นคราวเดียว หรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/หรื อ ใน
ลักษณะหมุ น เวีย น (revolving) ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ ผูล้ งทุ น โดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู ้ล งทุ น ประเภทสถาบั น ในประเทศ และ/หรื อ ใน
ต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรื อต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับ
ในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั
ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจมีหรื อไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ ้นกูค้ ืนก่อนกาหนด และบริ ษทั มีหรื อไม่
มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ ้นกูค้ ืนก่อนกาหนด ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขใน
การออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
ขึ้น อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ ออกและเสนอขายหุ ้นกู้ หรื อตามข้อตกลงและ
เงื่ อ นไขของหุ ้ น กู้ ที่ ไ ด้อ อกในคราวนั้น ทั้ง นี้ ให้ อ ยู่ภ ายใต้บังคับ ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อส านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศหรื อ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่
ละคราว
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รายละเอียดอื่นๆ

มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(1) ก าหนดรายละเอี ย ดต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ หุ ้ น กู้ รวมถึ งประเภท ชื่ อ อัต รา
ดอกเบี้ ย อายุ การไถ่ ถ อน การแต่ ง ตั้ง ผูแ้ ทนผู ้ถื อ หุ ้ น กู้ ตลอดจนก าหนด
รายละเอี ยดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเสนอขาย ซึ่ งรวมถึ งแต่ ไม่ จ ากัด เพี ยงราคา
วิธีการ และระยะเวลา เสนอขายและจัดสรร
(2) แต่งตั้งที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และ/หรื อผูจ้ ัดจาหน่ ายหลักทรั พ ย์ และ/หรื อ
สถาบั น การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ้อ อกหลัก ทรั พ ย์แ ละ/หรื อ
หลักทรัพย์และ/หรื อ บุคคลอื่นใด ในกรณี ที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง หรื อในกรณี อื่นในตามที่เห็นควร
(3) ติ ดต่ อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญ ญา และ/หรื อเอกสารต่างๆ รวมถึ ง
ติ ด ต่ อ ให้ ข ้อ มู ล ยื่ น เอกสาร หลัก ฐาน กับ ส านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าว ตลอดจน
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อจาเป็ นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วจานวน 166,712,646 หุน้ กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ซึ่ ง
ทาให้จานวนทุนชาระแล้วของบริ ษทั เป็ นจานวน 430,487,646 บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงิ นจากการจัดสรรหุ ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท จ านวน 166,712,646 หุ ้ น ในราคาเสนอขาย 6 บาทต่ อ หุ ้ น รวมเป็ นเงิ น จ านวน
1,000,275,876 บาท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
3.

ในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1) อนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยจานวน 2 บริ ษทั ดังนี้
1.1) บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด) (Demeter ICT Co.,
Ltd.) หรื อ DICT โดยมีทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 10,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท จานวน
1,000,000 หุน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
บริ ษทั จะถือหุน้ ใน DICT เป็ นจานวน 999,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
1.2) บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี พาวเวอร์ จากัด) (Demeter Power Co., Ltd.) หรื อ
DPower โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท จานวน 1,000,000 หุน้
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริ ษทั จะถือหุน้ ใน
DPower เป็ นจานวน 999,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด

4. ตามที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่เลื่อนออกมา) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการ
ลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากเดิม 655,550,000 บาท เป็ น ทุนจดทะเบี ยน 558,487,646 บาท โดยการตัด
หุน้ จดทะเบียนที่ยงั จาหน่ายไม่ได้ของบริ ษทั จานวน 97,062,354 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และได้มีมติ
อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากเดิ ม 558,487,646 บาท เป็ น ทุนจดทะเบี ยน 590,547,570 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 32,059,924 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการ
เปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
24.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ การซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เริ่ มทาการซื้อขายวันที่ 26 พฤษภาคม 2557) - DCORP-W1 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หน่วย

จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หุน้

สิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ได้ 1 หุน้
โดยมีราคาการใช้สิทธิ 3 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ (เว้นแต่จะมีการปรับราคา
การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ) **

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

3 ปี นับจากวันที่ออก ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

** ที่ ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 มีมติเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ใหม่และ
ราคาการใช้สิทธิ ใหม่ โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1.60 หุ ้น ราคาการใช้สิทธิ ใหม่
1.87 บาทต่อหุน้ โดยบริ ษทั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 160,059,924 หุน้
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ผูถ้ ือใบสาคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิจานวน 37,229,948 หน่วย บริ ษทั ได้รับ
เงิ น ค่ าหุ ้ น เพิ่ ม ทุ น จ านวนรวม 111,642,395 บาท จากการออกหุ ้ น สามัญ จ านวน 59,669,878 หุ ้ น ให้ กับ ผู ้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ย นการเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2558 โดยมีทุนเรี ยกชาระแล้วจานวน 490,157,524 บาท
เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2558 ผูถ้ ือใบสาคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิ จานวน 13,664,574 หน่วย บริ ษทั ได้รับ
เงินค่าหุน้ เพิ่มทุน จานวนรวม 40,976,301 บาท จากการออกหุน้ สามัญจานวน 21,900,741 หุน้ ให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ย นการเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม
2558 โดยมีทุนเรี ยกชาระแล้วจานวน 512,058,265 บาท
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผูถ้ ือใบสาคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิจานวน 8,603,700 หน่วย บริ ษทั ได้รับ
เงินค่าหุน้ เพิ่มทุน จานวนรวม 25,800,141 บาท จากการออกหุ ้นสามัญจานวน 13,789,493 หุน้ ให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ย นการเปลี่ ยนแปลงทุ นชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่ อวันที่ 2 ธันวาคม
2558 โดยมีทุนเรี ยกชาระแล้วจานวน 525,847,758 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (DCORP-W1) มีจานวน 40,368,209
หน่วย
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25.

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักซึ่งออกและเรี ยกชาระในระหว่างปี
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลดคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักซึ่งออกจาหน่ายและเรี ยกชาระในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยผลกระทบจากสิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อ
หุน้

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
26.

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2558
2557
0.01
(1.95)
(1.91)
272,011
465,068
465,068

สำรองตำมกฎหมำย
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั หาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่ วนหนึ่ ง
ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ
นาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้

27.

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโครงข่ ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์
บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระยะเวลา 13 สิ งหาคม 2556 - 12 สิ งหาคม 2571
บริ ษ ัท มี ภ าระผูก พัน ที่ จะต้องปฏิ บัติ ต ามข้อ ก าหนดต่ าง ๆ ที่ ระบุ ไว้ในใบอนุ ญ าตและต้อ งช าระค่ าธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนี ยมในการนาส่ งเข้ากองทุนเพื่อจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและ
บริ การเพื่อสังคม (USO) ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.

- 149 บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รายได้จากการให้บริ การโครงข่ายสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการให้บริ การโครงข่าย
รายได้จากการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
รวมรำยได้ ค่ำร่ วมผลิตรำยกำร
28.

(หน่วย : บาท)
รวม
94,838,296
2,704,330
97,542,626

รายได้หลังได้รับใบอนุญาต
94,838,296
2,704,330
97,542,626

ภำษีเงินได้ นติ บิ ุคคล
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรายการดังนี้
งบการเงินรวม
2558
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

-

763,197

16,119,233
16,119,233

16,119,233
16,119,233

(13,127)
750,070

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
(หน่วย : บาท)

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รวม

งบการเงินรวม
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
2558
(893,003,071)
20
(178,600,614)
178,600,614
-

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราภาษี
2558
(ร้อยละ)
(874,656,609)
(174,931,322)
20
174,931,322
-

2557
1,886,855
377,371
385,826
763,197
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29.

กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนภูมิศาสตร์ เดี ยวคือในประเทศไทย ส่ วนธุ รกิ จอื่นบริ ษทั ยังมีรายได้จาก
ธุรกิจดังกล่าวที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนั้นจึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ดังกล่าวในงบการเงินนี้
ข้อมูลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิ จและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายได้ค่า
ค่าร่ วมผลิต
สิ ทธิแพร่ ภาพ
สนับสนุนการ
รายการ
รายการ
จัดแข่งขันกีฬา
รวม
รายได้
108,297
34,117
86,430
228,844
ต้นทุน
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
ค่าตอบแทนและค่าความเสี ยหายจากการ
ยกเลิกสัญญา
ค่าเผื่อด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ

(232,958)
(124,661)

(39,186)
(5,069)

(85,830)
600

(357,974)
(129,130)
11,171
(117,959)
(190,267)
(51,882)
(151,901)
(312,443)
(40,395)
(25,394)
(772,282)
(890,241)
(2,693)
(69)
(16,119)
(909,122)
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30.

กำรซื้อธุรกิจ
บริษัท ดีมเี ตอร์ มีเดีย จำกัด
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของ
หุ ้นที่ ออกและเรี ยกชาระแล้ว บริ ษ ัท ดี มี เตอร์ มี เดี ย จ ากัด ประกอบธุ รกิ จจัดหา ผลิ ตและ/หรื อร่ วมผลิ ตรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และจดทะเบี ยนในประเทศไทย บริ ษทั ใหญ่ได้จ่ายสิ่ งตอบแทนที่ใช้ในการซื้ อเป็ นหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 5,625,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 8 บาท โดยบริ ษทั
บันทึกเงินลงทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาหุน้ ของบริ ษทั ถัวเฉลี่ยก่อนและหลังวันที่บริ ษทั
ได้รับการจดทะเบียนโอนหุน้ ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว 14 วัน ในราคาถัวเฉลี่ยหุน้ ละ 13.13 บาท
รายละเอียดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซื้อกิจการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา
ค่าความนิยม
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย
หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยูใ่ นบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อมา
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา

(หน่วย : บาท)
78,051
3,776,843
1,483,031
41,342,508
1,200,000
(1,309,260)
(12,800,185)
(304,257)
33,466,731
40,395,338
73,862,069
(78,051)
73,784,018

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารโดยใช้รายงานของผูป้ ระเมินราคา ตามวิธีเปรี ยบเทีย บ
ราคาตลาด โดยนาราคาขายของที่ดินที่เปรี ยบเทียบกันได้บริ เวณใกล้เคียงกันมาปรับปรุ ง ซึ่งเป็ นมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ น
ระดับที่ 2 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 5.1)
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31.

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

31.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่ สาคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้า เงินลงทุน และ
เงินกูย้ ืมระยะสั้น บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง
ดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ ซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ที่เกิ ดจากค่าร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมและค่าสิ ทธิ์ แพร่ ภาพรายการ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากบริ ษทั มีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง และ
การติดตามการรับชาระหนี้ อย่างใกล้ชิด ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการ
เก็บหนี้ จากลูกหนี้เหล่านี้ นอกเหนื อจากส่ วนที่ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้แล้วและลูกหนี้การค้าร่ วมผลิตรายการ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมได้มีการวางเงินประกัน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ยงจากอัต ราดอกเบี้ ยที่ ส าคัญ อัน เกี่ ยวเนื่ อ งกับ เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น อย่างไรก็ ตาม เนื่ อ งจาก
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่า
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
บริ ษ ัท ไม่ มี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย น เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ไม่ มี ร ายการค้าที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศที่ เป็ น
สาระสาคัญ
31.2 มูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจากสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ทางการเงิ นส่ วนใหญ่ ของบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมี อตั ราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน
วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาด
ล่าสุดหรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
32.

ภำระผูกพัน

32.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั และบริ ษ ัทย่อยมี ภาระผูกพัน เกี่ ยวกับสัญ ญาให้สิ ทธิ ร่วมผลิ ต รายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมจานวน 8 สถานี โดยบริ ษทั ตกลงชาระค่าตอบแทนสาหรับการได้รับสิ ทธิ และตกลงชาระ
ค่าตอบแทนรายเดือนจานวนเงิน 618,557 บาทต่อสถานี
ซึ่งมีกาหนดการจ่ายชาระค่าตอบแทน ดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2558
9,896,907
9,896,907

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
9,896,907 118,762,886
- 475,051,546
- 257,319,587
9,896,907 851,134,019

บริ ษทั ได้ขอยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 1.2 และ 15.2
เพื่อลดภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็ นระยะเวลายาว โดยบริ ษทั มีค่าเสี ยหายสื บเนื่ องจากการ
ยกเลิกเหล่านี้ เป็ นจานวน 203.78 ล้านบาท และบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินนี้แล้ว
32.2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการเข้าซื้อกิจการบริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (เดิมชื่อ
บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จากัด) และบันทึ กความเข้าใจการรับโอนสิ ทธิ ในสัญญาสัมปทานเช่าเหมาเวลาโฆษณา/
ร่ วมผลิตรายการกับบริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด และบริ ษทั ได้วางหลักประกันเป็ นจานวนเงิน 10 ล้านบาท และ
15 ล้านบาทตามลาดับ ให้แก่คู่สัญญารายการดังกล่าว (ได้รับอนุ มตั ิ การเข้าทารายการจากที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)
เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และรับสภาพหนี้ ของลูกหนี้
ดังกล่าว ภายใต้เงื่ อนไข ลูกหนี้ ขอผ่อนชาระหนี้ ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 โดยแบ่ งชาระเป็ น 5
งวดๆ ละ 5,000,000 บาท เริ่ มผ่อนชาระตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2558
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแสดงเจตนาจากบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด ขอ
ชาระหนี้ตามบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้และรับสภาพหนี้ โดยนาเงินจานวน 10,000,000 บาท ที่จะได้รับ
จากบริ ษทั ตามบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (หมายเหตุ 1.2) ไป
หัก ชาระหนี้
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(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
32.3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 บริ ษทั ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่ วมธุรกิจเพื่อเข้าร่ วมประมูลลิขสิ ทธิ์กอล์ฟ
รายการ KLPTG Tournament (ฤดูกาล 2016) ของประเทศเกาหลีใต้กบั บริ ษทั แห่งหนึ่ง โดยบริ ษทั ได้ชาระเงินมัดจา
จานวน 4 ล้านบาท เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประมูลดังกล่าว และจะได้รับคืนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทราบผลการ
ประมูลอย่างเป็ นทางการภายในเดือนตุลาคม 2558 อย่างไรก็ตามผลการประมูลบริ ษทั ไม่สามารถได้รับสิ ทธิดงั กล่าว
บริ ษทั ได้รับคืนเงินมัดจาดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
32.4 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง กาหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราค่าเช่ารวมค่าบริ การ เดือนละ 278,800 บาท
33.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

ค่าตอบแทนแก่ผใู ้ ห้สิทธิร่วมผลิตรายการ
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
ค่าเช่าและค่าบริ การสานักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าตอบแทนและค่าความเสี ยหายจากการยกเลิกสัญญา
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
34.

งบการเงินรวม
2558
232,958,063
12,714,516
33,952,290
4,434,369
161,239,803
151,900,892
323,302,869
51,881,561
25,594,250

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
224,792,040 116,556,368
6,101,882
4,991,063
22,130,546
8,483,675
3,365,200
748,400
158,644,485
8,514,132
151,900,892
312,443,216
51,881,561
20,253,963
3,334,000

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีย่ งั ไม่ มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างงวด สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558)
จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัทฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ
ปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41

เรื่ อง
การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญ ชี สาหรั บ เงิ น อุดหนุ น จากรั ฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ
ต้นทุนการยืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กาไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจะเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่
ยกเลิก
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดาเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมงานกัน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมการดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซด์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
การเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิ น ที่ เกิ ดขึ้ น จากการรื้ อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนรื้ อถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนด
(ปรับปรุ ง 2558)
เงินทุนขั้นต่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของสานักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เงินที่นาส่งรัฐ
35.

กำรบริหำรกำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
และการดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.10:1 (เฉพาะกิจการ: 0.08:1)
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(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
36.

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

36.1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้ทาบันทึ กข้อตกลงกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เพื่อชดเชยค่าความเสี ยหายจากการ
บอกเลิกสัญญาก่ อนกาหนด เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 22.43 ล้านบาท โดยบันทึ กภายใต้ “ค่าตอบแทนและค่าความ
เสี ยหายจากการยกเลิกสัญญา” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และตั้งประมาณการหนี้ สินไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
36.2 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1) มีมติอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของบริ ษทั ในบริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซี ที จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั
ถือหุน้ อยูใ่ นอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว ให้แก่บุคคลท่านหนึ่งและบริ ษทั
ที่ไม่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 8.1 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
2) อนุ มตั ิการให้กูย้ ืมเงิ นแก่บริ ษทั ดี มีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) จานวน 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจด
ทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เพื่อประกอบธุรกิจ Nano Finance และเพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียน
37.

กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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5.2 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2558-2559
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2559
และรำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานรวมและ
ผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเหล่านี้ ขา้ พเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบ คื อ เรื่ องต่าง ๆที่ มีนัยสาคัญ ที่ สุดตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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ค่ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ
ควำมเสี่ยง
ความเหมาะสมของจานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็ นเรื่ องสาคัญที่ผบู ้ ริ หารต้องใช้วจิ ารณญาณอย่างมาก การกาหนดจานวน
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืนจากลูกหนี้ เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนต้องอาศัยข้อสมมติฐานและปั จจัยต่าง ๆ
เช่น ฐานะทางการเงินของลูกหนี้ ประวัติการชาระหนี้ ของลูกหนี้นอกจากนี้ ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณที่แตกต่างกัน
อาจทาให้ได้จานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ต่างกันอย่างมีสาระสาคัญด้วย
กำรตอบสนองควำมเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
ทาการประเมินการทดสอบระบบและประสิ ทธิ ผลของการควบคุมเกี่ยวกับการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ โดยพิจารณา
จากลูกหนี้รายตัวและได้ทาความเข้าใจและประเมินประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในที่บริ ษทั จัดให้มีเกี่ยวกับกระบวนการ
ติดตามหนี้ และทดสอบสมมติฐานที่ใช้ในการพิจารณาการคานวณจานวนค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ การประเมินวิธีการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆที่ฝ่ายบริ หารนามาพิจารณา
นอกจากนี้ขา้ พเจ้าได้ การประเมินการชาระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งรวมถึงการทดสอบจานวนเงินที่ได้รับชาระภายหลังวันสิ้นงวด
จากผลการทดสอบข้างต้น ทาให้ขา้ พเจ้าเชื่อมัน่ ว่าฝ่ ายบริ หารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
กำรด้ อยค่ ำในสินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ควำมเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนมูลค่าตามบัญชีสุทธิ คงเหลือจานวน 38.94 ล้านบาท (หลังจากหักค่า
ตัดจาหน่ายและค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว) สิ นทรัพย์ดงั กล่าวประกอบด้วย สิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ, สิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยง
ในรายการภาพยนตร์ และสิ ทธิ การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอล ซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจานวนค่าเผื่อ
การด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนรอตัดจาหน่ ายที่ เหมาะสม โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ ประมาณการกระแสเงิ นสดใน
อนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการบริ หารการใช้สิทธิในสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
กำรตอบสนองควำมเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
ทดสอบคานวณตัดจ่ายสิ ทธิ ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ทดสอบประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
วิเคราะห์สภาพโดยรวมของลูกหนี้ เช่นสภาพคล่องและความสามารถในการชาระหนี้ รวมทั้งสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับกล
ยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจการใช้สิทธิในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าว
จากผลการทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าเห็ นว่าสิ ทธิ ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนรอตัดจาหน่ ายแสดงมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่ อถื อและ
เหมาะสมแล้ว

****/3

- 163 –3–
ข้ อมูลและเหตุกำรณ์ ทเี่ น้ น
โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สงั เกต หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.2 บริ ษทั ได้ลงทุน
ในหุ ้นสามัญของ บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
มูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที่
งบการเงินรวมนี้ ได้รับการอนุมตั ิ บริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
และหนี้สินที่รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่ซ้ือธุรกิจและอาจมีการปรับปรุ ง
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรื อความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ ในการ
กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มหี น้ ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลต่ องบกำรเงินรวม
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิ นรวมที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ นรวม ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ น งานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรั บการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ยความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล คื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการ
สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้
ร่ วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ถา้ ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสาคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมหรื อถ้าการ
เปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั
ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม
เหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินรวมแสดงรายการและ
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ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่ อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับ ดู แลเกี่ ยวกับ ขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระจากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญมาก
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

- 166 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
- บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้ จากกิจการทีเ่ คยเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินทีค่ รบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - ค่าร่ วมผลิตรายการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีทนุ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เ พื่อการลงทุน
ค่าความนิ ยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เ พื่อขาย - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์

7
6.2
8
9
10
6.2
11

10
12
13
14
15
29
16
17
18

2559

2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

17,854,367
582,395,554

90,714,931
502,073,854

15,057,054
516,046,862

38,143,776
502,073,854

5,723,904
12,310,152
68,813,148
687,097,125

29,016,363
4,948,454
70,091,789
696,845,391

125,775
2,777,937
12,310,152
67,598,544
613,916,324

232,193
24,666,218
151,578,082
4,948,454
65,659,722
787,302,299

85,887,821
50,182,680
24,549,765
32,501,975
38,941,734
65,011,816
297,075,791
984,172,916

171,180,768
62,108,218
127,944,880
606,600
361,840,466
1,058,685,857

85,887,821
141,732,173
29,192,764
38,941,734
64,897,816
360,652,308
974,568,632

109,128,686
33,951,400
127,944,880
592,600
271,617,566
1,058,919,865

- 167 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ )
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
หนี้สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ
เงินกูย้ ืมจากบุคคลอื่น
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นหมุนเวียน
หนี้สิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ น
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 590,547,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

9,898,746
21,776,640
5,112,381
1,915,306
11,606,580
50,309,653

57,465,805
26,594,147
5,807,771
1,780,777
9,596,348
101,244,848

9,023,097
21,776,640
1,915,306
9,602,219
42,317,262

45,657,693
26,594,147
1,780,777
9,210,099
83,242,716

21
22
23

2,944,705
1,498,125
2,830,050
7,272,880
57,582,533

4,858,570
1,056,211
2,157,800
8,072,581
109,317,429

2,944,705
1,498,125
2,830,050
7,272,880
49,590,142

4,858,570
945,889
2,157,800
7,962,259
91,204,975

24.1

590,547,570

590,547,570

590,547,570

590,547,570

24.2

549,749,896
1,454,611,780
(6,600,000)
(39,600,000)

525,847,758
1,433,793,014
(6,600,000)
(39,600,000)

549,749,896
1,454,611,780
(6,600,000)
(39,600,000)

525,847,758
1,433,793,014
(6,600,000)
(39,600,000)

13,000,000
(1,062,801,547)
908,360,129
18,230,254
926,590,383
984,172,916

13,000,000
(977,072,344)
949,368,428
949,368,428
1,058,685,857

13,000,000
(1,046,183,186)
924,978,490
924,978,490
974,568,632

13,000,000
(958,725,882)
967,714,890
967,714,890
1,058,919,865

19
21
20

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 549,749,896 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 525,847,758 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนลดมูลค่าหุ้นสาหรับหนี้ แปลงสภาพเป็ นทุน
ส่วนลดมูลค่าหุ้น
ขาดทุนสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น

- 168 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้คา่ ร่วมผลิตรายการ
รายได้คา่ สิทธิแพร่ภาพรายการ
รายได้จากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา
รายได้จากการขาย
รวมรำยได้
ต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
ต้นทุนค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ
ต้นทุนจากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา
ต้นทุนขาย
รวมต้ นทุน
กำไร (ขำดทุน ) ขั้นต้ น
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
รายได้อื่น
กำไร (ขำดทุน) ก่อ นค่ ำใช้ จ่ำย

12
6.1

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
ค่าตอบแทนและค่าความเสียหายจากการยกเลิกสัญญา
ค่าเผือ่ ด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
6.1
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
ขำดทุนก่อ นต้ นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่วม
ขำดทุนก่อ นภำษีเงินได้
ภาษีเ งินได้
ขำดทุนสุ ทธิสำหรั บปี

12

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรั บปี
ขำดทุนต่ อ หุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่ อ หุ้น)
จำนวนหุ้นสำมัญถั วเฉลี่ ยถ่ วงนำ้ หนัก (หุ้น)

25

2559

2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

48,913,824
51,169,459
93,273,262
193,356,545
(18,600,508)
(48,733,025)
(77,079,680)
(144,413,213)
48,943,332
19,804,606
26,534,193
95,282,131

108,296,637
34,117,373
86,430,000
228,844,010
(232,958,063)
(39,185,877)
(85,830,275)
(357,974,215)
(129,130,205)
11,171,131
(117,959,074)

38,574,246
51,169,459
93,273,262
183,016,967
(9,896,907)
(48,733,025)
(77,079,680)
(135,709,612)
47,307,355
25,992,856
73,300,211

97,542,626
34,117,373
86,430,000
218,089,999
(224,792,040)
(39,185,877)
(85,830,276)
(349,808,193)
(131,718,194)
14,837,334
(116,880,860)

(108,961,539)
(41,444,470)
(29,977,196)
(180,383,205)

(190,266,548)
(51,881,561)
(151,900,892)
(312,443,216)
(40,395,338)
(25,394,250)
(772,281,805)

(89,994,279)
(41,444,470)
(2,820,583)
(26,560,917)
(160,820,249)

(158,886,547)
(51,881,561)
(151,900,892)
(312,443,216)
(59,733,333)
(20,253,963)
(755,099,512)

(85,101,074)
(529,284)
(672,874)
(86,303,232)
(86,303,232)

(890,240,879)
(2,692,960)
(69,232)
(893,003,071)
(16,119,233)
(909,122,304)

(87,520,038)
(511,295)
(88,031,333)
(88,031,333)

(871,980,372)
(2,676,237)
(874,656,609)
(16,119,233)
(890,775,842)

574,029
(85,729,203)

(389,646)
(909,511,950)

574,029
(87,457,304)

(389,646)
(891,165,488)

(0.161)

(2.139)

(0.164)

(2.096)

535,859,123

425,030,071

535,859,123

425,030,071

- 169 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ทุนเรื อนหุ ้นทีอ่ อก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียน
24.2
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
29
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

200,000,000
325,847,758
525,847,758
23,902,138
549,749,896

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
41,883,991
1,391,909,023
1,433,793,014
20,818,766
1,454,611,780

ส่วนลดมูลค่าหุ ้น
สาหรับหนี้ แปลง
สภาพเป็ นทุน
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)

ส่วนลด
มูลค่าหุ ้น
(39,600,000)
(39,600,000)
(39,600,000)

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
13,000,000
13,000,000
13,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของ
บริ ษทั ใหญ่

(67,560,394)
(909,511,950)
(977,072,344)
(85,729,203)
(1,062,801,547)

141,123,597
1,717,756,781
(909,511,950)
949,368,428
44,720,904
(85,729,203)
908,360,129

ส่วนของส่วน
ได้เ สียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม
18,230,254
18,230,254

รวม
141,123,597
1,717,756,781
(909,511,950)
949,368,428
44,720,904
18,230,254
(85,729,203)
926,590,383

- 170 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรื อนหุ ้นทีอ่ อก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

24.2

200,000,000
325,847,758
525,847,758
23,902,138
549,749,896

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
41,883,991
1,391,909,023
1,433,793,014
20,818,766
1,454,611,780

ส่วนลดมูลค่าหุ ้น
สาหรับหนี้ แปลง
สภาพเป็ นทุน
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)

ส่วนลด
มูลค่าหุ ้น
(39,600,000)
(39,600,000)
(39,600,000)

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
13,000,000
13,000,000
13,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

(67,560,394)
(891,165,488)
(958,725,882)
(87,457,304)
(1,046,183,186)

141,123,597
1,717,756,781
(891,165,488)
967,714,890
44,720,904
(87,457,304)
924,978,490

- 171 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบกระแสเงินสด
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนสุทธิกอ่ นภาษีเ งินได้สาหรับปี
รำยกำรปรั บกระทบยอดกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิก่อ นภำษีเงินได้
เป็ นเงินสดสุ ทธิรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน:
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กาไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
(กาไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่วม
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรั พ ย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
- บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้ ทปี่ รับโครงสร้างหนี้
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าร่วมผลิตรายการ
สินทรัพย์ภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สิ นดำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าร่วมผลิตรายการ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน

2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(86,303,232)

(893,003,071)

(88,031,333)

(874,656,609)

8,007,338
47,558,675
(10,908,693)
(8,449,729)
19,781,144
1,034,178
(18,675)
41,444,470
(1,210,920)
(19,804,606)
672,874
98,346

6,118,865
155,111,938
(2,241,578)
(9,113,860)
107,196,750
236,022
40,395,338
51,881,561
312,443,216
10,859,653
69,232
2,641,913

5,152,185
47,558,675
(9,244,737)
(15,668,697)
19,281,144
1,126,265
2,820,583
41,444,470
1,898,010
425,941

3,532,547
155,111,938
(2,241,578)
(7,799,148)
105,163,750
125,700
59,733,333
51,881,561
312,443,216
2,641,913

(8,098,830)

(217,404,021)

6,762,506

(194,063,377)

(21,725,975)
4,948,454
(98,197,973)
3,420,716
(64,305,216)

(64,352,074)
(39,304,000)
(23,293,852)
10,285,953

106,418
(21,392,864)
4,948,454
(98,197,973)
797,459
(64,305,216)

(232,193)
(64,717,863)
(39,304,000)
(20,950,527)
9,099,953

(16,164,252)
(4,817,507)
415,661
672,250
(98,346)
(2,769,134)
(206,720,152)

53,000,982
16,844,147
7,026,712
748,000
(1,126,709)
(257,574,862)

(12,634,596)
(4,817,507)
392,120
672,250
(425,941)
(2,736,281)
(190,831,171)

42,502,131
16,844,147
6,944,721
748,000
(599,051)
(243,728,059)

- 172 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ )
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้ น
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับดอกเบี้ย
ซื้อเครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(34,364,362)
57,875,708
215,000,000
(24,687,500)
(69,028,271)
8,449,729
(393,549)
152,851,755

(171,250,000)
(499,832,276)
6,141,769
(25,642,023)
(588,275,070)
(1,278,857,600)

(45,424,039)
8,101,960
(4,728,271)
(247,487,192)
399,065,274
15,668,697
(393,549)
124,802,880

(94,999,950)
(499,832,276)
(150,000,000)
6,221,066
(25,381,742)
(588,275,070)
(1,352,267,972)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลทีไ่ ม่เ กี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นแก่บคุ คลทีไ่ ม่เ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

44,720,904
(1,779,335)
42,941,569

23,007,586
(183,145,753)
1,643,894,712
(3,915,331)
1,479,841,214

44,720,904
(1,779,335)
42,941,569

30,000,000
(183,145,753)
1,643,894,712
(3,915,331)
1,486,833,628

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดของบริ ษทั ย่อ ย ณ วันขำยกิจกำร
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้ นปี

(10,926,828)
90,714,931
(61,933,736)
17,854,367

(56,591,248)
147,306,179
90,714,931

(23,086,722)
38,143,776
15,057,054

(109,162,403)
147,306,179
38,143,776

1,786,630
142,310
15,925,427
17,854,367

125,605
71,057
90,518,269
90,714,931

86,662
59,550
14,910,842
15,057,054

100,000
688
38,043,088
38,143,776

ข้ อ มูล เพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
1)เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

- 173 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ )
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด
- ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ซ้ือยานพาหนะโดยทาสัญญาเช่าซื้อจานวน 5.09 ล้านบาท
(เฉพาะกิจการ 5.09 ล้านบาท)
- ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5.63 ล้านหุ้น มูลค่าตลาดของหุ้น 73.82 ล้านบาท
เพื่อแลกกับการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ดีมีเ ตอร์ มีเ ดีย จากัด
- ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั หักกลบลบหนี้ เ งินลูกหนี้ การค้ากับเจ้าหนี้ การค้า จานวน 24 ล้านบาท
- ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโอนทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เ ป็ นอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อการลงทุน
จานวน 27.22 ล้านบาท
- ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ดีมีเ ตอร์ ไอซีที จากัด
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(หัก) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
สุทธิ
(หัก) สินทรัพย์อื่นหักด้วยหนี้ สินอื่น:
ลูกหนี้ การค้าบริ ษทั อื่น
(1,456,896)
ภาษีถกู หัก ณ ทีจ่ ่าย
(388,965)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
(169,232)
อุปกรณ์ - สุทธิ
(203,677)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
7,117,305
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
95,708
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
18,235
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

8,101,960
(11,953,424)
(3,851,464)

5,012,478
1,161,014

- ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม 215 ล้านบาท และได้รบั ชาระเงินแล้ว
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559

- 174 บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2559
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั เอเซี ย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน)) ซึ่ งจดทะเบียน
จัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
บริ ษ ัทประกอบธุ รกิ จหลักโดยเป็ นผูจ้ ัดหา ผลิ ต และ/หรื อร่ วมผลิ ตรายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเที ยมและเป็ นนายหน้า
ตัวแทน
เมื่ อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 3/2558 มีมติ อนุ มตั ิ ให้ บริ ษทั เปลี่ ยนชื่ อ และแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ และหนังสื อรับรองบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2558
2. หลักเกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
2.1

เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงิ นนี้ จัดท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งการตี ค วามและแนวปฏิ บัติ ทางการบัญ ชี ที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
นี้ ซึ่งได้นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

2.2

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
ที่ต้ งั
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ชื่อบริ ษทั
ประเภทกิจการ
สานักงานใหญ่ 2559
2558
บ ริ ษั ท ดี มี เต อ ร์ มี เดี ย จ ากั ด จัด หา ผลิ ต และ/หรื อร่ ว มผลิ ต กรุ งเทพฯ
100.00
100.00
รายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ ไอซี ที จ ากั ด * ประกอบธุ ร กิ จ ด้า นเทคโนโลยี กรุ งเทพฯ
99.99
สารสนเทศ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
กรุ งเทพฯ
99.99
99.99
บ ริ ษั ท อั ค รวั ฒ น์ พ ลั ง งาน พื ช ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
สุพรรณบุรี
16.40
หมุนเวียน จากัด ***
บริ ษ ัท ดี มี เตอร์ แคปปิ ตอล จ ากัด เพื่ อ ประกอบกิ จ การให้ สิ น เชื่ อ กรุ งเทพฯ
(ถื อ หุ ้ น โดย บริ ษั ท ดี มี เตอร์ รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
พาวเวอร์ จากัด) **
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*

ในระหว่า งปี 2558 บริ ษ ัท ได้ล งทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ าว และน ามาจัด ท างบการเงิ น รวมตั้ง แต่ ว นั ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวและเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยให้กบั
บุคคลภายนอกทาให้บริ ษทั สิ้นสุดการควบคุมอย่างเป็ นสาระสาคัญตั้งแต่วนั ที่มีการขายเงินลงทุน

** จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
1 กันยายน 2559
*** บริ ษทั จัดทางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว แม้บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ
50 เนื่องจากบริ ษทั สามารถควบคุมบริ ษทั ดังกล่าว
2.3

ในการจัดทางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
มีอานาจในการควบคุมหลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญแล้ว

3. หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินและสรุปนโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
3.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2559 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคาและ
คาศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บัติทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต

ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรั บงบการเงิ นที่ มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิ บตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาหนดทางเลือกเพิ่มเติมสาหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในการ
ร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ตามที่อธิ บายไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วธิ ี การ
บันทึกบัญชีเดียวกันสาหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิ จการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาแล้วว่าจะ
เลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
3.2

เกณฑ์ กำรวัดมูลค่ ำ
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม (เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในนโยบายบัญชี)

3.3

สกุลเงินทีใ่ ช้ ในกำรดำเนินงำนและนำเสนองบกำรเงิน
งบการเงินแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่าง
อื่น

4. นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
4.1

กำรรับรู้ รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
รายได้ค่าร่ วมผลิตรายการรับรู ้ตามตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็ นไปตามเนื้อหาทางเศรษฐกิจของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายเมื่อส่งมอบสิ นค้า และลูกค้ายอมรับสิ นค้านั้น
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุนค่าสิ ทธิร่วมผลิตรายการรับรู ้ตามข้อ 4.7

4.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดประกอบด้วย เงิ นสดในมือ เงิ นฝากธนาคารประเภทจ่ ายคื นเมื่ อทวงถาม เงิ น
ลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระ
ผูกพัน
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4.3

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ การค้าแสดงในมูลค่าที่ จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประมาณจากหนี้ ที่คาดว่าจะเก็บเงิ นไม่ได้โดยอาศัย
ประสบการณ์การชาระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี้ที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้นงวด หนี้ สูญที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างงวดตัดเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น

4.4

ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงินแสดงด้วยมูลค่าแรกเริ่ มตามสัญญาเช่าทางการเงิน หักด้วยเงิ นรับจากค่างวดผ่อน
ชาระ หักด้วยดอกเบี้ยรับรอการรับรู ้ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชาระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้ารายตัว ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะคานวณในอัตราร้อยละของการค้างชาระดังนี้
ร้อยละ
ค้างชาระ
3 - 6 เดือน
25
6 - 9 เดือน
35
9 - 12 เดือน
50
มากกว่า 12 เดือน
100

4.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บันทึกตามวิธีราคาทุน และปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน โดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า ของเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าที่
ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุน

4.6

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ที่ดิน แสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย “บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด” (เดิมชื่อ “บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จากัด”)
ในการจัดทางบการเงินรวมแสดงตามมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้
เพื่อการซื้อ
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ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของทรัพย์สินแต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

จานวนปี
20
5
5

ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
เกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ องหรื อจานวนที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
กาไรขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์จะคานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกาไรขาดทุนจาก
การดาเนินงาน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึน ซึ่ งทาให้ราคาเปลี่ยนแทนในปั จจุบนั ของ
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญจะ รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่ อมแซมและค่าบารุ งรักษารับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
4.7

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ ค่าสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการช่องสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสาหรับระยะเวลา 10 ปี
และค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์ โดยมีระยะเวลาสิ ทธิ 3 ปี โดยบริ ษทั ตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดย
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่ ระบุ ในสัญญาและบัน ทึ กเป็ น “ต้นทุ นค่าสิ ทธิ ร่วมผลิ ตรายการ” ในงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ

4.8

ค่ ำควำมนิยม
ค่าความนิ ยมแสดงถึงส่ วนของต้นทุนการได้มาที่มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ กลุ่มบริ ษทั มีในส่ วน
แบ่ งในสิ นทรัพ ย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ ซ้ื อบริ ษทั ย่อย ค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการซื้ อบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิ ยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้ มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิ ยมจะถูกรวม
คานวณในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการขายบริ ษทั ย่อย
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ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่
หน่วยนั้นอาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่ งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิ ยมที่เกิดจากการ
รวมธุรกิจ
4.9

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขำย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มา
จากการขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นจะวัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจาก
การขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป

4.10 กำรด้ อยค่ ำของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั จะทาการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึงแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหากพบว่าราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกาไรขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า)
หลังจากนั้น หากมี ขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั ใหม่ เพื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อน เพื่อสะท้อนถึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่เปลี่ยนแปลงไป
4.11 ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีบนั ทึกโดยใช้วธิ ีหนี้ สินสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างฐานภาษีและราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั ในการคานวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหนี้ สินภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี เกิดขึ้นจากส่ วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรับรู ้เมื่อมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ยงั
ไม่ได้ใช้
4.12 กำรบัญชีสำหรับสัญญำเช่ ำ - กรณีทบี่ ริษัทเป็ นผู้เช่ ำ
สัญ ญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่าจะถูกจัดเป็ น
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานจะบันทึ กในงบกาไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า
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บริ ษทั บันทึกทรัพย์สินที่ เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงิน/สัญญาเช่าซื้ อเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินด้วยราคายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าส่ วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึ ก
ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
4.13 กำรบัญชีเกีย่ วกับผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
สารองผลประโยชน์ พ นักงานเมื่ อ เกษี ย ณอายุ บัน ทึ ก เป็ นค่ าใช้จ่ายในการด าเนิ น งานตลอดอายุก ารท างานของ
พนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั บริ ษทั ในงวด
ปั จจุบนั และงวดอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
อัตราคิ ดลดใช้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สินดังกล่าว
คานวณโดยผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการทางานให้กบั บริ ษทั
ในอดี ตของพนักงานจะถู กบัน ทึ กในงบก าไรขาดทุ น ตามวิธีเส้น ตรงตามอายุงานคงเหลื อโดยเฉลี่ ยจนกระทั่ง
ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริ ง กาไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดจากการคานวณจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มี
การคานวณ
4.14 ประมำณกำรหนีส้ ินและค่ ำใช้ จ่ำย
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ได้เกิด
ภาระที่ จะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจานวนที่ ตอ้ งจ่าย
สามารถประมาณการได้อย่างมีเหตุผล
4.15 รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม โดยบริ ษทั
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น
บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับ
บริ ษทั
ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุ คคลดังกล่าวและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
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ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คานึงถึงเนื้ อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.16 ภำษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลตามจานวนภาษีเงินได้ที่จะต้องจ่ายในแต่ละปี โดยคานวณจากกาไรสุ ทธิ ทางภาษี
ตามที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
4.17 กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
5. กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่ วนของทุน
5.1

ประมำณกำรทำงกำรบัญชีทสี่ ำคัญ ข้ อสมมติฐำน และกำรใช้ ดุลยพินิจ
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชี
บางรายการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่ แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยเหตุน้ ี ผลที่ เกิ ดขึ้น
จริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่ องในเรื่ องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลย
พินิ จ โดยการประเมิ นอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื่ นๆ ซึ่ งรวมถึ งการคาดการณ์ เหตุ การณ์ ใน
อนาคตที่ผบู ้ ริ หารเชื่อว่ากระทาอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนในความเป็ นเจ้าของในทรัพย์สินให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั มีความ
ตั้งใจที่จะใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ครบกาหนดของสัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันเริ่ มต้นสัญญาเช่ าทางการเงิ น ต้นทุ นของทรัพย์สิ นถูกบันทึ กไว้พร้ อมกับภาระผูกพันส าหรั บการจ่ ายค่าเช่ าใน
อนาคตโดยไม่รวมจานวนดอกเบี้ ย ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดปี ปั จจุ บันตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง
สัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งบริ ษทั ได้พิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่
ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาแล้วพบว่า ความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดเป็ น
ของผูใ้ ห้เช่า สัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
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ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริ ษทั ได้กาหนดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าซึ่ งเกี่ยวพันกับประมาณการผล
ขาดทุ นอันเป็ นผลมาจากการที่ ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นผลมาจากการที่
บริ ษทั ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยูบ่ นพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการ
ติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสี ยง และการผิดชาระหนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซาก สาหรับอาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษ ัทโดยฝ่ ายบริ หารจะ
ทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิ ม หรื อตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพ
หรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจาหน่ ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีขอ้
บ่งชี้
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยกาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เป็ น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้

5.2

-

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน

-

ข้อมู ลระดับ 2 เป็ นข้อมู ลอันนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่ สามารถอ้างอิ งหรื อ
เปรี ยบเทียบกันได้โดยตรงหรื อโดยอ้อม สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

-

ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถอ้างอิงหรื อเปรี ยบเทียบกันได้ที่จะนามาใช้กบั สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สิน
นั้น

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
บริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุน
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
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6. รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการทางบัญชี จานวนหนึ่ งซึ่ งเกิ ดกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมีผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดี ยวกันหรื อมี กรรมการ
ร่ วมกันสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเกิดจากรายการที่มีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
บริ ษทั ย่อย *
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั ย่อย **
(ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการร่ วมกัน)
บริ ษทั วินชัย จากัด
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ 25) ***
บริ ษทั จีซีที มีเดีย จากัด
กรรมการร่ วมกัน (วันที่ 10 สิ งหาคม 2559)
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
บริ ษทั ย่อย
* ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยนี้
ให้กบั บุคคลภายนอกทาให้บริ ษทั สิ้นสุดการควบคุมอย่างเป็ นสาระสาคัญ
** ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้ปิดกิจการในบริ ษทั ย่อยนี้
*** ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมนี้
ให้กบั บุคคลภายนอก
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภท มีดงั นี้
รำยกำร
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รายได้ร่วมผลิตรายการ
ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ต้นทุนร่ วมผลิตรายการ
ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าเช่าและบริ การ
ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็ นไปตามที่
ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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6.1

รำยกำรบัญชีกบั บุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
รำยได้ จำกกำรให้ เช่ ำและบริกำร
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
ค่ ำเช่ ำและบริกำร
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร

6.2

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

-

452,350
126,790
405,760
984,900

997,050
572,828
244,005
1,813,883

-

-

1,600,000
44,803
1,644,803

3,250,000
180,771
3,430,771

29,977,196

25,394,250

26,560,917

20,253,963

ยอดคงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดงั นี้
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
รวม

-

-

125,775
125,775

38,733
71,441
122,019
232,193

-

-

-

210,793

-

-

125,775
125,775

21,400
232,193
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด

-

-

-

151,578,082

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2559
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
เงินต้น
150,000,000 240,000,000 (390,000,000)
1,578,082
7,487,192
(9,065,274)
ดอกเบี้ยค้างรับ
151,578,082 247,487,192 (399,065,274)
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยทั้งจานวนมีการคิดดอกเบี้ยอัตราคงที่ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
7. เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

เงินฝากประจา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
บวก ค่าเผื่อการปรั บมูลค่าเงิ น ลงทุ นใน
หลั ก ทรั พ ย์เ พื่ อ ค้ า ซึ่ งแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม
2559
2558
384,735
198,595,877
372,143,260
499,832,276

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
198,595,877
306,374,923
499,832,276

11,271,682
582,395,554

11,076,062
516,046,862

2,241,578
502,073,854

2,241,578
502,073,854

เงิ น ลงทุ น ในหลักทรัพ ย์เพื่ อค้า ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 แสดงด้วยมูล ค่ายุติธรรมของเงิ น ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์เพื่อค้า เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์อย่างเดียวกันซึ่งเป็ นข้อมูลระดับที่
1
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8. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

97,394,249
(92,713,089)
4,681,160

99,173,885
(73,250,709)
25,923,176

92,221,049
(90,180,089)
2,040,960

95,314,085
(71,217,709)
24,096,376

4,405,545
(3,362,801)
1,042,744
5,723,904

6,137,225
(3,044,038)
3,093,187
29,016,363

4,099,778
(3,362,801)
736,977
2,777,937

3,613,880
(3,044,038)
569,842
24,666,218

ลูกหนี้การค้าจาแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ ได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558
250,000
5,631,063
7,580,480
5,813,600
10,405,296
73,344,873
97,394,249
(92,713,089)
4,681,160

7,490,153
74,931,811
914,762
10,206,096
99,173,885
(73,250,709)
25,923,176

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
5,631,063
6,467,080
4,536,800
10,405,296
70,811,873
92,221,049
(90,180,089)
2,040,960

6,990,153
74,808,673
7,884,196
95,314,085
(71,217,709)
24,096,376
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
73,250,709
7,210,096
19,462,380
66,040,613
92,713,089
73,250,709

ยกมา
เพิ่มขึ้นสุทธิ
ยอดยกไป

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
71,217,709
7,210,096
18,962,380
64,007,613
90,180,089
71,217,709

ภายหลังวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานจนถึ งวัน ที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ 2559 บริ ษ ัท ได้รับ ชาระเงิ น จากลู ก หนี้ การค้า
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน รับชาระจานวน 115,560 บาท
ส่วนที่เกินกาหนดชาระ 6 เดือน ถึง 12 เดือน รับชาระจานวน 102,885 บาท
ส่วนที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน รับชาระจานวน 100,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากลูกหนี้ การค้ารายหนึ่ งทั้งจานวน 61.21 ล้านบาท
ซึ่งเป็ นลูกหนี้ การค้าที่ผิดนัดชาระคืนเงินสนับสนุนจากการจัดการแข่งขันกีฬาที่บริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนทางด้านการเงิน
จานวน 86.43 ล้านบาท ตามสัญญาว่าจ้างดาเนิ นโครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริ ษทั ได้ยื่น
ฟ้องกับศาลแพ่งแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ต่อมาศาลได้นดั ไกล่เกลี่ยวันที่ 8 มีนาคม 2560
9. ลูกหนีจ้ ำกกิจกำรทีเ่ คยเกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนี้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สยามหิ นประดับ จากัด
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

–
70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

บริ ษ ัท ได้ยื่น ฟ้ องร้ องลู กหนี้ ดังกล่ าวกับ ศาลแพ่ งแล้วเมื่ อวัน ที่ 15 ตุ ลาคม 2555 และเมื่ อ วัน ที่ 17 ธัน วาคม 2555
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ ชาระเงินจานวน 73.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2558 บริ ษทั ยื่นฟ้ องต่อศาลล้มละลายกลางให้ลูกหนี้ ดังกล่าวเป็ นบุ คคลล้มละลาย และเมื่ อวัน ที่ 7 มี นาคม 2559
ศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ ให้พิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด
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10. ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก รายได้ดอกเบี้ยรับรอการรับรู ้
สุทธิ
หัก ส่วนของสิ นทรัพย์ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
สุทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558
121,659,266
(23,461,293)
98,197,973

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
121,659,266
(23,461,293)
98,197,973
-

(12,310,152)
85,887,821

-

(12,310,152)
85,887,821

ในปี 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในหนังสื อสัญ ญาซื้ อขายระบบไฟฟ้ าแสงสว่างและระบบปรับอากาศกับบริ ษทั ที่ ไม่
เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งการส่ งมอบงานและการตรวจรับงานได้ดาเนิ นการแล้วเสร็ จในเดือนสิ งหาคม 2559 โดย
บริ ษทั จะได้รับชาระราคาตามสัญญาซื้ อขายเป็ นงวดรายเดื อน รวมทั้งสิ้ น 84 งวด ๆ ละ 1,000,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเริ่ มงวดแรกในเดื อนกันยายน 2559 และเมื่ อวันที่ 11 พฤศจิ กายน 2559 ได้ลงนามในหนังสื อ
สัญญาซื้ อขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ เฟส 2-1 โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับชาระตามสัญญาเป็ นงวด
รายเดือนรวมทั้งสิ้น 84 งวด ๆ ละ 407,853 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเริ่ มงวดแรกในเดือน มกราคม 2560
11. สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจา
อื่นๆ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558
57,191,921
47,322,008
10,266,534
7,530,253
296,520
4,791,620
1,058,173
10,447,908
68,813,148
70,091,789

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
56,085,827
46,598,721
10,266,534
7,530,253
296,520
2,284,120
949,663
9,246,628
67,598,544
65,659,722

-
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขายเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
171,180,768
24,687,500
(672,874)
(195,195,394)
-

รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
พันบาท จานวนหน่วยลงทุน
พันบาท
สัดส่วน
ที่บริ ษทั ย่อยถือ ความเป็ นเจ้าของ
เงินลงทุน
ทุนเรี ยก
ชาระแล้ว
(หน่วย)
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
ประเภท
บริ ษทั ร่ วม
กิจการ
2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
บ ริ ษั ท วิ น ชั ย ประกอบ
5,000
12,50
25 171,250 171,180
จากัด
ธุรกิจ
0
พลังงานลม
ในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั วิน
ชัย จากัด (“WIN”) ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้า จาก K-Shipping Co.,Ltd ในจานวน 12,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
25 ของทุนจดทะเบียนของ WIN ในราคาหุ ้นละ 13,700 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 171,250,000 บาท การซื้ อหุ ้น
ดังกล่าวเป็ นการลงทุ น โดยบริ ษทั ดี มีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับ จดทะเบี ยนโอนหุ ้น เมื่ อวัน ที่ 12
ตุลาคม 2558 ซึ่งการถือหุน้ ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 25 ของหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั วินชัย
จากัด จานวน 24,687,500 บาท (หุ ้นจานวน 987,500 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 25 บาท) ซึ่ งบริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
(บริ ษทั ย่อย) ยังคงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั วินชัย จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25
ในที่ ป ระชุ มกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 7/2559 เมื่ อวันที่ 25 สิ งหาคม 2559 มี ม ติ อนุ มตั ิ ข ายหุ ้น สามัญ ของ WIN ทั้ง
จานวน ซึ่งบริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ถือหุน้ อยูใ่ นอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ
บริ ษทั ดังกล่าว
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บริ ษทั ดี มีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทาสัญ ญาจาหน่ ายหุ ้นสามัญ ของ WIN จานวนร้อยละ 25 ให้แก่
บริ ษทั เฟิ ร์ ส อัลฟา เวนเจอร์ จากัด ("FAV") และวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้ลงนามในตราสารการโอนหุ ้นสามัญ
ของ WIN ในจานวน 1,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ WIN ในราคารวม 215,000,000 บาท
โดยในงบการเงินรวมมีกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจานวน 19.80 ล้านบาท โดย FAV ได้รับจดทะเบียน
ในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ WIN ต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็ นผลให้การขายหุน้ สามัญ
ดังกล่าวสมบู รณ์ ตามสัญ ญา ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้รับชาระเงิ นค่าหุ ้นจานวน 215,000,000 บาท ในวันที่ 25 ตุลาคม
2559
13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อยตำมวิธีรำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อย
ละ)
ราคาทุน

ทุนชาระแล้ว
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
บริ ษ ัท ดี มี เตอร์ พาวเวอร์
จากัด
บริ ษ ัท อัครวัฒ น์ พลังงาน
พืชหมุนเวียน จากัด
หั ก ค่ าเผื่ อ การด้อ ยค่ าของ
เงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

2559

2558

2559

2558

2559

เงินปันผลรับสาหรับปี
สิ้นสุด

2558

2559

2558

48,000
-

48,000
10,000

100.00
-

100.00
99.99

73,862
-

73,862
10,000

-

-

85,000

85,000

99.99

99.99

85,000

85,000

-

-

5,000

-

16.40

-

45,424

-

-

-

(62,554)

(59,733)

-

-

141,732

109,129

-

-

13.1 ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้จาหน่ ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ดี มีเตอร์ ไอซี ที
จากัด ซึ่งบริ ษทั ถือหุน้ อยูใ่ นอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว ให้แก่บุคคลท่านหนึ่ง
และบริ ษทั ที่ ไม่เกี่ยวข้องแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งไม่เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั จานวน 0.99 ล้าน
หุน้ ไปในราคา 8.10 ล้านบาท โดยในงบการเงินรวมมีกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งรวมอยูใ่ น “รายได้
อื่น” เป็ นจานวน 1.16 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการมีขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวซึ่ งรวมอยู่
ใน “ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร” เป็ นจานวน 1.90 ล้านบาท ตามลาดับ
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พลังงานก๊าซชี วภาพที่ จังหวัดสุ พรรณบุ รีซ่ ึ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพื ชหมุนเวียน จากัด โดยแบ่ ง
โครงสร้างการลงทุนเป็ น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การซื้อหุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ เดิมจานวน 25,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50
ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ดังกล่าว ในราคาหุ ้นละ 4,400 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 110 ล้านบาท ทั้งนี้ การซื้ อขายหุ ้นจะ
เสร็ จสิ้นทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยการเข้าซื้อหุน้ จะแบ่งออกเป็ น 3 ครั้ง คือ
1. ครั้งที่ 1 ภายในเดื อนธันวาคม 2559 จานวน 8,200 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 16.40 ของหุ ้นทั้งหมดของอัครวัฒน์,
ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมกราคม 2560 จานวน 8,619 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 17.24 ของหุ ้นทั้งหมดของอัครวัฒน์ และ
ครั้งที่ 3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 จานวน 8,181 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 16.36 ของหุน้ ทั้งหมดของอัครวัฒน์
2. กาหนดงบลงทุนในการเข้าดาเนิ นการปรับปรุ งพื้นที่ โรงไฟฟ้ า จัดหา และติดตั้งเครื่ องจักรในโครงการฯใน
กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 180 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญากับผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
เพื่อแก้ไขข้อตกลงภายใต้สัญญาซื้ อขายหุ ้น โดยมีรายละเอียดการแก้ไขที่ สาคัญ ได้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมดาเนิ นการปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ ในอัครวัฒน์ฯ และจะดาเนิ นการให้บริ ษทั โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จากัด ซึ่ งรับโอนหุ ้นใน อัคร
วัฒน์ฯ บางส่วนจากผูถ้ ือหุน้ เดิม เป็ นผูโ้ อนหุน้ ให้กบั ริ ษทั ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุน้
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ชาระเงินจานวน 74 ล้านบาท เพื่อเป็ นการชาระหุน้ ส่ วนแรกจานวน 8,200 หุ ้น
จานวนเงิน 36.08 ล้านบาทโดยจานวนหุ ้นส่ วนแรกได้โอนให้บริ ษทั แล้วในวันนั้น สาหรับจานวนเงินส่ วนที่ เหลือ
37.92 ล้านบาท ถือเป็ นการชาระเงินค่าหุ ้นครั้งที่ 2 ล่วงหน้า (จานวน 8,619 หุ ้น) ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถูก
บัน ทึ กเป็ นสิ น ทรั พ ย์ไม่ ห มุ น เวีย นอื่ น ซึ่ งต่ อ มาภายหลังจานวนหุ ้ น ส่ ว นที่ ส องนี้ ได้โอนให้บ ริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่ 12
มกราคม 2560
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ชาระค่านายหน้าจานวน 9.34 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินลงทุ นดังกล่าว ดังนั้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 มูลค่าของเงินลงทุนจึงแสดงเท่ากับ 45.42 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที่งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมตั ิ บริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ
วันที่ซ้ือธุรกิจ และอาจมีการปรับปรุ ง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ผูบ้ ริ หารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ ซ้ื อมา ณ วันที่
ซื้ อ ในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัดมู ลค่าซึ่ งต้องไม่เกิ น กว่าหนึ่ งปี นับ จากวัน ที่ ซ้ื อ ผูซ้ ้ื อต้อ งปรั บ ย้อนหลัง
ประมาณการที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์
แวดล้อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ื อ ทั้งนี้ การกาหนดมูลค่ายุติธรรมที่ สุดของธุ รกิ จบางแห่ งที่ ซ้ื อมาในระหว่างปี 2559 นั้น
ขึ้นอยูก่ บั การกาหนดราคาซื้อขั้นสุดท้าย และผลของการปั นส่วนราคาซื้อ

- 192 บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2559
14. ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1
มกราคม
2559
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
งานระหว่างทา
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

13,356,941
16,713,059
16,255,360
12,561,719

เพิ่มขึ้น

การได้มาจาก
โอนเป็ น
ขายกิจการ การซื้อธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ (หมายเหตุ (หมายเหตุ
เพื่อการลงทุน
13.1)
29)

ลดลง
-

(13,356,941)
(16,713,059)
(12,561,719)

-

24,172,337
-

24,172,337
16,255,360
-

11,181,888
393,549
11,696,383
- 77,079,680 (77,079,680)
81,765,350 77,473,229 (77,079,680)

(1,002,835)
(43,634,554)

(250,062)
(250,062)

3,909,519
28,081,856

10,322,540
11,696,383
3,909,519
66,356,139

(4,889,655)
-

(4,889,655)
(1,239,956)
-

(989,406)
(427,188)
(3,305,087)

-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2559

(59,967)
(812,768)
(616,931)

-

1,049,373
3,922,018

-

(1,895,956) (2,054,741)
(2,179,842) (2,339,276)
(8,797,479) (5,883,683)
(10,859,653)
62,108,218

-

581,867
5,553,258
10,859,653

46,385
46,385
203,677

- (3,322,445)
- (4,519,118)
(2,202,285) (2,202,285)
(7,091,940) (16,173,459)
20,989,916 50,182,680
5,883,683
6,118,865

- 193 บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1
มกราคม
2559
ราคาทุน
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างทา
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2559

รับเข้า
(โอนออก)

ลดลง

16,255,360
9,928,991
11,696,383
37,880,734

393,549
77,079,680 (77,079,680)
77,473,229 (77,079,680)

-

16,255,360
10,322,540
11,696,383
38,274,283

(427,188)
(1,322,304)
(2,179,842)
(3,929,334)
33,951,400

(812,768)
(2,000,141)
(2,339,276)
(5,152,185)

-

(1,239,956)
(3,322,445)
(4,519,118)
(9,081,519)
29,192,764

-

5,152,185
3,532,547

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที่คานวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคา
ทุน 991,520 บาท (เฉพาะกิจการ 222,001 บาท)

- 194 บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2559
15. อสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1
มกราคม
2559
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เค รื่ อ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั้ ง แ ล ะ
เครื่ องใช้สานักงาน
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เค รื่ อ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั้ ง แ ล ะ
เครื่ องใช้สานักงาน
รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

โอนเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2559

-

13,356,941
16,713,059
12,561,719

-

(991,321)

13,356,941
16,713,059
11,570,398

-

1,002,835
43,634,554

-

(126,884)
(1,118,205)

875,951
42,516,349

-

(1,049,373) (183,233)
(3,922,018) (1,816,655)

446,236

(1,232,606)
(5,292,437)

-

(581,867) (123,768)
(5,553,258) (2,123,656)
(10,859,653)
-

123,747
(581,888)
569,983 (7,106,931)
- (10,859,653)
24,549,765
2,123,656
-

- 195 บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2559
16. สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน - สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ราคาทุน
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/โอนออก
ยอดยกไป
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอดยกมา
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
จาหน่าย/โอนออก
ยอดยกไป
ยอดคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

618,867,737
618,867,737

82,474,228
588,275,070
(51,881,561)
618,867,737

618,867,737
618,867,737

82,474,228
588,275,070
(51,881,561)
618,867,737

(178,479,641)
(47,558,676)
(226,038,317)
392,829,420
(353,887,686)
38,941,734

(23,367,703)
(155,111,938)
(178,479,641)
440,388,096
(312,443,216)
127,944,880

(178,479,641)
(47,558,676)
(226,038,317)
392,829,420
(353,887,686)
38,941,734

(23,367,703)
(155,111,938)
(178,479,641)
440,388,096
(312,443,216)
127,944,880

ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

ยกมา
เพิ่มขึ้นสุทธิ
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
2559
2558
312,443,216
41,444,470 312,443,216
353,887,686 312,443,216

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
312,443,216
41,444,470
312,443,216
353,887,686
312,443,216
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วันที่ 31 ธันวำคม 2559
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
16.1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ กับ บริ ษทั มีเดี ย เอเจนซี ไทย
จากัด (“มีเดีย เอเจนซี ”) เพื่ อ รั บ สิ ท ธิ เด็ ดขาดในการแต่ งตั้งจากมี เดี ย เอเจนซี ให้เป็ นผูร้ ่ ว มบริ ห ารจัดการเวลา
ออกอากาศ การซื้ อขายเวลา เช่า ให้เช่าเวลาการออกอากาศ การโฆษณาสิ นค้า ธุรกิจและบริ การ การดาเนิ นรายการ
การหาผูร้ ่ ว มผลิ ต รายการในรายการโทรทัศ น์ ด าวเที ย ม 5 ช่ อ ง (“สิ ท ธิ บ ริ ห ำรเวลำออกอำกำศ”)โดยมี กาหนด
ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2561 โดยบริ ษทั ตกลงชาระค่าตอบแทนการให้สิทธิ
บริ หารเวลาออกอากาศ งวดเดียวเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 369,200,000 บาท ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ทาสัญญา และ
ตกลงชาระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 10,300,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) ต่อเดือน ตลอด
อายุสัญญา ทั้งนี้ ตามสัญญาดังกล่าว มีเดีย เอเจนซี ตกลงรับประกันรายได้ข้ นั ต่าให้บริ ษทั จากการเข้าทาสัญญาซื้ อ
สิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ เป็ นจานวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 24,000,000 บาท ต่อเดือนในปี แรก 19,000,000 บาท
ต่อเดื อนในปี ที่ สอง และ 12,900,000 บาท ต่อเดื อนในปี ที่ สาม และหากบริ ษทั ได้รับรายได้ต่ ากว่าจานวนเงิ น ที่
รับประกัน มีเดีย เอเจนซี ตกลงชาระค่าตอบแทนให้บริ ษทั ตามจานวนที่รับประกันเต็มจานวนภายในวันที่ 25 ของ
แต่ละเดือน โดยมีกาหนดชาระงวดแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2558
นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึง 30 กันยายน 2558 มีเดีย เอเจนซี มียอดเงินค้างชาระซึ่ งเกิดจากการประกันรายได้ข้ นั ต่า
ทั้งสิ้น 93,543,538.46 บาท และดอกเบี้ยผิดนัดจากการชาระเงินดังกล่าวจานวน 1,703,493.75 บาท (“หนีเ้ งินค้ ำงชำระ”)
บริ ษทั และ มีเดี ย เอเจนซี ได้หารื อตกลงวิธีการชาระหนี้ ตามสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ โดยแบ่งการ
ชาระหนี้ตามประเภทของหนี้ที่เกิดหรื อจะเกิดขึ้นตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ ดังนี้
1. หนีเ้ งินค้ ำงชำระ
เมื่ อวัน ที่ 11 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษ ัท และ มี เดี ย เอเจนซี ได้เข้าท าสัญ ญาปรั บ ปรุ งโครงสร้ างหนี้ เพื่ อ กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระหนี้ เงินค้างชาระ (เงิ นประกันรายได้ข้ นั ต่ า 93,543,538.46 บาท และดอกเบี้ ยผิดนัด
จากการชาระเงินดังกล่าวจานวน 1,703,493.75 บาท) โดยบริ ษทั ตกลงผ่อนเวลาการชาระหนี้ เงินค้างชาระให้ มีเดีย เอ
เจนซี โดยให้ มี เดี ย เอเจนซี แบ่ งชาระหนี้ เงิ นค้างชาระ เป็ น 36 งวด โดยเริ่ มชาระเงิ นงวดแรก ภายในวันทาการ
สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2558 และ ชาระเงินงวดถัดไป ภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนถัดไป และชาระดอกเบี้ย
ค้างชาระพร้อมการชาระหนี้เงินค้างชาระงวดสุดท้าย
2. หนีใ้ นอนำคตทีจ่ ะเกิดขึน้ ตำมสัญญำซื้อสิทธิบริหำรเวลำออกอำกำศ
สาหรับหนี้ อื่นใดที่จะเกิดขึ้นต่อไปตามสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ (รวมถึงหนี้ ประกันรายได้ข้ นั ต่า) นั้น
มีเดีย เอเจนซี ได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบว่า มีเดีย เอเจนซี ได้รับสิ ทธิในการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลลีกประเทศ
สเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย ส าหรั บ ฤดู ก าล 2015/16 2016/17 และ 2017/18 และได้รั บ สิ ท ธิ ใ นการ
ถ่ายทอดสด การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ ในประเทศไทย สาหรับฤดูกาลปี 2559 2560 และ 2561 (“สิ ทธิในกำร
ถ่ ำยทอดสด”) และ มีเดี ย เอเจนซี จะเจรจาเพื่อให้สิทธิ ในการถ่ายทอดสดกับผูใ้ ห้บริ การช่องสัญญาณ ซึ่ งหากการ
เจรจาของ มีเดีย เอเจนซี ประสบความสาเร็ จ มีเดีย เอเจนซี จะได้รับสิ ทธิ ในการขายและรับรายได้จากการโฆษณา
ออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้งสองรายการ
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เมื่ อวันที่ 1 กันยายน 2558 มีเดี ย เอเจนซี ได้ทาสัญญาเช่าช่ วงช่องสัญญาณ เพื่อถ่ายทอดสดรายการแข่งขันกอล์ฟ
ยูโรเปี ยนทัวร์ กับ บริ ษทั จี ซีที มีเดี ย จากัด เป็ นที่ เรี ยบร้อย และ มีเดี ย เอเจนซี มี สิทธิ ในการขายโฆษณาและรั บ
รายได้จากการโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟ ยูโรเปี ยนทัวร์ (สิ ทธิ ในการขาย
โฆษณาในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกประเทศสเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย และ สิ ทธิใน
การขายโฆษณาตามสัญญาเช่าช่วงช่องสัญญาณ รวมเรี ยกว่า “สิทธิในกำรขำยโฆษณำ”)
มีเดีย เอเจนซี หารื อร่ วมกับบริ ษทั ว่า มีเดีย เอเจนซี สามารถนาได้รายได้จากการโฆษณาออกอากาศดังกล่าวมาชาระ
หนี้เงินค้างชาระ และหนี้อื่นใดตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศกับบริ ษทั ได้ แต่บริ ษทั เล็งเห็นว่า มีเดีย เอ
เจนซี อาจไม่ประสบความสาเร็ จในการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาหรื ออาจผิดนัดชาระหนี้ ต่อบริ ษทั ดังนั้น
บริ ษทั และมีเดีย เอเจนซี จึงตกลงให้บริ ษทั รับโอนสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศมาบริ หารโดยบริ ษทั ยังคงมี
สิ ทธิ ในการได้รับค่าตอบแทนภายใต้สญ
ั ญาบริ หารเวลาออกอากาศ โดยมีสิทธิที่จะนาเอารายได้จากการขายโฆษณา
ออกอากาศมาหักชาระกับค่าตอบแทนค้างชาระดังกล่าว
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษทั จึงได้เข้าทาสัญญากาหนดวิธีการชาระหนี้ ภายใต้สัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลา
ออกอากาศ (“สั ญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้”) กับมีเดีย เอเจนซีโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นกาหนดวิธีการชาระ
หนี้ระหว่างบริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศและเพื่อเป็ นการรับรองว่าบริ ษทั จะ
ได้รับชาระหนี้จากรายได้อนั เกิดจากสิ ทธิ ในการโฆษณาของ มีเดีย เอเจนซีสัญญาดังกล่าวได้กาหนดให้มีเดีย เอเจน
ซีโอนสิ ทธิในการบริ หารสิ ทธิในการขายโฆษณาให้บริ ษทั ฯ โดยเด็ดขาดอีกด้วย
สัญญากาหนดวิธีการชาระหนี้ระบุให้ มีเดีย เอเจนซี โอนสิ ทธิในการขายโฆษณาให้บริ ษทั บริ หาร โดยบริ ษทั มีสิทธิ
ในการจัดสรร บริ หาร ขาย จาหน่าย นาออกให้เช่า เพื่อหารายได้จากสิ ทธิในการขายโฆษณา (เนื่ องจากสิ ทธิดงั กล่าว
เป็ น สิ ทธิในการบริ หาร หากบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารสิ ทธิ เกิดขึ้น บริ ษทั สามารถหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
และเกี่ยวกับการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกจากรายรับจากสิ ทธิ ในการขายโฆษณา) โดยเมื่อบริ ษทั ได้รับ
รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ตามสัญญากาหนดวิธีการชาระหนี้ ให้บริ ษทั หักกลบลบหนี้ รายได้จากสิ ทธิในการ
ขายโฆษณาดังกล่าวกับหนี้ใด ๆ ระหว่างบริ ษทั และมีเดีย เอเจนซี ตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
บริ ษ ัทมิ ได้มีการบัน ทึ กมูลค่ายุติธรรรมของสิ ท ธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการ
แข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงิน เนื่ องจากสิ ทธิที่ได้มาไม่ถือเป็ นการแปลงหนี้ใหม่
เนื่ องจากภาระผูกพันและหน้าที่ ตามสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศของคู่สัญญายังไม่ระงับลง โดยบริ ษทั
และ มีเดี ย เอเจนซี มี เจตนาเพียงตกลงให้มีการผ่อนชาระหนี้ ตามสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ และหัก
รายได้จากสิ ทธิในการขายโฆษณากับหนี้ตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษทั ยังมีสิทธิตามกฎหมายใน
การฟ้องร้องเพื่อเรี ยกให้ มีเดีย เอเจนซี ชาระหนี้เงินประกันรายได้ข้ นั ต่าตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
สาหรับภาระผูกพันและหนี้สินที่มีระหว่างกันตามสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือจานวน 316.57
ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
ก. ลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ คงเหลื อ ณ 31 ธั น วาคม 2559 จ านวน 76.48 ล้า นบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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รายละเอียด
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
หัก เงินรับชาระ
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : ล้านบาท)
95.24
(18.76)
76.48

ข. มูลค่าตามสัญญากาหนดวิธีการชาระหนี้ ภายใต้สัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ จานวน 240.09 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมสิ ทธิในการขายโฆษณายูโรเปี ยนทัวร์ที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงิน
254.79
หัก เงินรับชาระ
(14.70)
มูลค่าตามสัญญากาหนดวิธีการชาระหนี้ฯ ณ 31 ธันวาคม 2559
240.09
จากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นควรที่ จะไม่ให้มีการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วตามสัญญา ไว้ในงบ
การเงินนี้ โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ทางด้านบัญชีเมื่อบริ ษทั ได้รับชาระเงินตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้ว (บันทึ ก
บัญชีเป็ นเกณฑ์เงินสด)
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของค่าสิ ทธิ น้ ี
ทั้งจานวน
16.2 ค่ าสิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจัด การช่ อ งสถานี โ ทรทัศ น์ ผ่านดาวเที ยมจ านวน 16 สถานี โ ดยมี ร าคาทุ น 82 ล้านบาท
ประกอบด้วยค่าสิ ทธิ สาหรั บระยะเวลาตั้งแต่ธัน วาคม 2553 ถึ งพฤศจิ กายน 2563 จานวน 8 สถานี และสาหรั บ
ระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566 จานวน 8 สถานี
เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนด กับ
บริ ษ ัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จากัด ส าหรั บ ช่ อ งสถานี โทรทัศน์ ด าวเที ยม จานวน 8 ช่ องสถานี สาหรั บ
ระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2566 และได้ตดั จาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจานวน 31.62 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนด
กับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด สาหรับช่องสถานี 8 ช่องสถานี สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ธนั วาคม 2553
ถึง พฤศจิกายน 2563 โดยทยอยยกเลิกสัญญา ทั้งนี้บริ ษทั ได้ตดั จาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว จานวน 20.26 ล้านบาท
16.3 ค่า สิ ท ธิ แ พร่ ภ าพแพร่ เ สี ย งในรายการภาพยนตร์ ร าคาทุ น 117.44 ล้า นบาท และค่า สิ ท ธิ แ พร่ ภ าพแพร่ เ สี ย ง
เนื้ อ หารายการช่ องกี ฬ า EDGE SPORT ราคาทุ น 67.84 ล้านบาท ในปี 2558 บริ ษ ทั บัน ทึ กค่า เผื่อ การด้อ ยค่า
รายการภาพยนตร์ จานวน 22.49 ล้านบาท และในปี 2559 บริ ษ ทั บัน ทึ ก ค่า เผื่อการด้อ ยค่าสิ ทธิ แ พร่ ภาพแพร่
เสี ยงเนื้ อหารายการช่ องกี ฬ า EDGE SPORT จานวน 41.44 ล้านบาท
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16.4 ค่าสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล โดยมีราคาทุน 48 ล้านบาท บริ ษ ทั ได้บ ัน ทึ ก ค่า เผื่อ การด้อ ยค่า จานวน
43.66 ล้านบาท
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จานวนเงินประมาณ 47.56 ล้านบาท และ 155.11
ล้านบาท ตามล าดับ บัน ทึ ก ภายใต้ “ต้น ทุ น ค่ าสิ ท ธิ แ พร่ ภ าพรายการ” และ “ต้น ทุ น ค่ าสิ ท ธิ ร่ ว มผลิ ต รายการ”
ตามลาดับ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับแต่ละงวด
17. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขำย - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็ นทรัพย์สินที่ มิได้ใช้ดาเนิ นงานซึ่ งเป็ น
ทรัพย์สินของเหมืองหิ นอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง ซึ่ งหยุดดาเนิ นงานแล้วในปั จจุบนั ราคาทุนจานวน 17.02
ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจานวน
18. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2559
2558
65,011,816
606,600
39,304,000
39,304,000
(39,304,000) (39,304,000)
65,011,816
606,600

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
64,897,816
592,600
39,304,000
39,304,000
(39,304,000) (39,304,000)
64,897,816
592,600

เงินมัดจา - อื่นๆ
ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้และรับสภาพหนี้ของลูกหนี้
รายหนึ่ ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ลูกหนี้ ขอผ่อนชาระหนี้ ให้แล้วเสร็ จภายใน 36 งวด ครบกาหนดภายใน
เดือนกรกฎาคม 2561 โดยเริ่ มผ่อน
งวดเดือนที่ 1-งวดเดือนที่ 12 ชาระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 500,000 บาท
งวดเดือนที่ 13-งวดเดือนที่ 33 ชาระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 1,500,000 บาท
งวดเดือนที่ 34-งวดเดือนที่ 35 ชาระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 2,000,000 บาท
ลูกหนี้ตกลงชาระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เสร็ จสิ้นครบถ้วนภายในงวดที่ 36 (เดือนกรกฎาคม 2561)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั บันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากลูกหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าวเต็มจานวน
เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดชาระคืนเงินตามบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้และรับสภาพหนี้
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19. เงินกู้ยืมจำกบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น ซึ่งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
20. หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

ภาษีขายไม่ถึงกาหนดชาระ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
9,252,902
8,934,773
2,353,678
661,575
11,606,580
9,596,348

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
8,987,207
8,725,473
615,012
484,626
9,602,219
9,210,099

งบการเงินรวม
2559
2558
5,349,515
7,554,792
(489,504)
(915,445)
4,860,011
6,639,347

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
5,349,515
7,554,792
(489,504)
(915,445)
4,860,011
6,639,347

21. หนีส้ ินภำยใต้ สัญญำเช่ ำกำรเงิน – สุ ทธิ

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยเช่าการเงินรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

(1,915,306)
2,944,705

(1,780,777)
4,858,570

(1,915,306)
2,944,705

(1,780,777)
4,858,570
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22. ประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงำน
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่ งได้ทาการประเมินภาระหนี้สินที่ตอ้ งจ่ายสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน
โดยใช้วธิ ีการ Projected unit credit ซึ่งบริ ษทั ได้ต้ งั สารองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ตน้ ปี
430,543
430,543
1,056,211
945,889
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
221,698
111,376
1,097,793
1,097,793
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
14,324
14,324
28,472
28,472
(ก าไร) ขาดทุ น ตามห ลั ก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
389,646
389,646
(574,029)
(574,029)
(110,322)
หัก หนี้สินลดลงจากการลาออกของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่สิ้นปี

1,498,125

1,056,211

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial basis)
งบการเงินรวม
2559
2558
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
3.01 - 4.03
2.47 - 2.74
อัตราการเพิ่มขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)
5.00
5.00
อายุครบเกษียณ (ปี )
60
60

1,498,125

945,889

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2.74
5.00
60

3.01
5.00
60

23. หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินประกันรับ - ค่าสิ ทธิร่วมผลิตรายการ

งบการเงินรวม
2559
2558
2,157,800
2,830,050

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,157,800
2,830,050
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24. ทุนเรื อนหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ
24.1 ทุนเรื อนหุ้น
1. ในการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 2/2557 เมื่ อวันพุธที่ 26 พฤศจิ กายน 2557 มี มติ อนุ ม ัติการเพิ่ มทุ น จด
ทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 91,775,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 300,000,000 บาทเป็ นจานวน
391,775,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 91,775,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ยู เบสท์
พ้อยท์ มีเดี ย จากัด) (“DMedia”) และรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์กบั บริ ษทั มีเดี ย เอเจนซี ไทย จากัด (“Media
Agency”) และการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่นายธนา เบญจาทิกลุ โดย
1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ของ DMedia ดังต่อไปนี้ จานวน 5,625,000 หุน้ ในราคา
เสนอขายหุน้ ละ 8 บาทโดยหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะได้รับชาระเป็ นหุน้ สามัญของ DMedia จานวน
480,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 100 บาท
2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ Media Agency จานวน 46,150,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 8 บาท
และบริ ษทั ฯจะดาเนินการให้ได้มาซึ่งสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศจาก Media Agency ต่อไป
3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 12,000,000 หุน้ ให้แก่ นายธนา เบญจาทิกลุ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ
8 บาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดย
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุนชาระแล้วจานวน 51,775,000 หุ ้น และจานวน 12,000,000 หุ ้น กับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลาดับ ซึ่งทาให้จานวนทุนชาระแล้วของบริ ษทั เป็ น
จานวน 263,775,000 บาท
2. ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 263,775,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 391,775,000
บาท เป็ นจานวน 655,550,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 263,775,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละราย
ถืออยู่ (Right Offering)
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2) อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 655,550,000 บาท (หกร้อยห้าสิ บห้า
ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

655,550,000 หุน้ (หกร้อยห้าสิ บห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
655,550,000 หุน้ (หกร้อยห้าสิ บห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นหุน้ )
- หุน้ (
)”

3) อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 263,775,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุน้
เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคาเสนอขาย 6 บาทต่อหุน้
4) อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ จานวนรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรื อสกุลเงินอื่นในจานวนเทียบเท่า
โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
วัตถุประสงค์
ชนิด

มูลค่ารวมของหุน้ กู้

เพื่อขยายธุรกิจในอนาคตของบริ ษทั และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
หุน้ กูท้ ุกประเภทและรู ปแบบ (มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
เงินบาท และ/หรื อเงิ นสกุลต่างประเทศ โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่ มีการ
ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
วงเงิ นรวมไม่เกิ น 2,000,000,000 บาท หรื อเงิ นสกุลอื่นใดในวงเงิ นเที ยบเท่ าเงิ น
บาทจานวนดังกล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ พิ่มเติม และ/หรื อ ออกและเสนอขาย
หุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ ้น
กูท้ ี่บริ ษทั ออกจาหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ งจะต้องมีจานวนเงินไม่เกินวงเงิน
ดังกล่าว

อายุ

ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว

สกุลเงิน
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เสนอขายหุ ้นกูใ้ นคราวเดียว หรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/หรื อ ใน
ลักษณะหมุ น เวีย น (revolving) ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ ผูล้ งทุ น โดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู ้ล งทุ น ประเภทสถาบั น ในประเทศ และ/หรื อ ใน
ต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรื อต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับ
ในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั

การไถ่ถอนก่อนกาหนด

ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจมีหรื อไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ ้นกูค้ ืนก่อนกาหนด และบริ ษทั มีหรื อไม่
มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ ้นกูค้ ืนก่อนกาหนด ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขใน
การออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
ขึ้น อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ ออกและเสนอขายหุ ้นกู้ หรื อตามข้อตกลงและ
เงื่ อ นไขของหุ ้ น กู้ ที่ ไ ด้อ อกในคราวนั้น ทั้ง นี้ ให้ อ ยู่ภ ายใต้บังคับ ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อส านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศหรื อ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่
ละคราว

อัตราดอกเบี้ย

อานาจกาหนด
รายละเอียดอื่นๆ

มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(1) ก าหนดรายละเอี ย ดต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ หุ ้ น กู้ รวมถึ งประเภท ชื่ อ อัต รา
ดอกเบี้ ย อายุ การไถ่ ถ อน การแต่ ง ตั้ง ผูแ้ ทนผู ้ถื อ หุ ้ น กู้ ตลอดจนก าหนด
รายละเอี ยดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเสนอขาย ซึ่ งรวมถึ งแต่ ไม่ จ ากัด เพี ยงราคา
วิธีการ และระยะเวลา เสนอขายและจัดสรร
(2) แต่งตั้งที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และ/หรื อผูจ้ ัดจาหน่ ายหลักทรั พ ย์ และ/หรื อ
สถาบั น การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ้อ อกหลัก ทรั พ ย์แ ละ/หรื อ
หลักทรัพย์และ/หรื อ บุคคลอื่นใด ในกรณี ที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง หรื อในกรณี อื่นในตามที่เห็นควร
(3) ติ ดต่ อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญ ญา และ/หรื อเอกสารต่างๆ รวมถึ ง
ติ ด ต่ อ ให้ ข ้อ มู ล ยื่ น เอกสาร หลัก ฐาน กับ ส านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าว ตลอดจน
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อจาเป็ นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วจานวน 166,712,646 หุน้ กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ซึ่ ง
ทาให้จานวนทุนชาระแล้วของบริ ษทั เป็ นจานวน 430,487,646 บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงิ นจากการจัดสรรหุ ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท จ านวน 166,712,646 หุ ้ น ในราคาเสนอขาย 6 บาทต่ อ หุ ้ น รวมเป็ นเงิ น จ านวน
1,000,275,876 บาท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
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3.

ในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1) อนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยจานวน 2 บริ ษทั ดังนี้
1.1) บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด) หรื อ DICT โดยมีทุน
จดทะเบียนเป็ นจานวน 10,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท จานวน 1,000,000 หุน้ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริ ษทั จะถือหุน้ ใน
DICT เป็ นจานวน 999,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
1.2) บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี พาวเวอร์ จากัด) หรื อ DPower โดยมีทุนจด
ทะเบียน 10,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท จานวน 1,000,000 หุน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การประกอบธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริ ษทั จะถือหุน้ ใน DPower เป็ นจานวน
999,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด

4. ตามที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่เลื่อนออกมา) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 655,550,000 บาท เป็ น ทุนจดทะเบียน 558,487,646 บาท โดยการตัดหุ ้น
จดทะเบี ยนที่ ยงั จาหน่ ายไม่ได้ของบริ ษทั จานวน 97,062,354 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้มีมติ
อนุ มตั ิการเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากเดิ ม 558,487,646 บาท เป็ น ทุนจดทะเบี ยน 590,547,570 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 32,059,924 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการ
เปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
24.2

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ การซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เริ่ มทาการซื้อขายวันที่ 26 พฤษภาคม 2557) - DCORP-W1 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หน่วย

จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หุน้

สิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มี สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ได้ 1 หุ ้น
โดยมีราคาการใช้สิทธิ 3 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ (เว้นแต่จะมีการปรับราคา
การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ) **

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

3 ปี นับจากวันที่ออก ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

** ที่ ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 มีมติเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ใหม่และ
ราคาการใช้สิทธิ ใหม่ โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1.60 หุ ้น ราคาการใช้สิทธิ ใหม่
1.87 บาทต่อหุน้ โดยบริ ษทั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 160,059,924 หุน้
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เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ผูถ้ ือใบสาคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิจานวน 1,382,200 หน่วย บริ ษทั ได้รับ
เงินค่าหุ ้นเพิ่มทุน จานวนรวม 4,144,839 บาท จากการออกหุ ้นสามัญจานวน 2,215,307 หุ ้น ให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
โดยมีทุนเรี ยกชาระแล้วจานวน 528,063,065 บาท
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ผูถ้ ือใบสาคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิ จานวน 3,065,900 หน่วย บริ ษทั ได้รับ
เงินค่าหุ ้นเพิ่มทุน จานวนรวม 9,193,793 บาท จากการออกหุ ้นสามัญจานวน 4,913,839 หุ ้น ให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ย นการเปลี่ ยนแปลงทุ นชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่ อวันที่ 1 มิ ถุนายน
2559 โดยมีทุนเรี ยกชาระแล้วจานวน 532,976,904 บาท
เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2559 ผูถ้ ือใบสาคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิ จานวน 8,912,200 หน่ วย บริ ษทั ได้รับ
เงินค่าหุน้ เพิ่มทุน จานวนรวม 26,725,249 บาท จากการออกหุ ้นสามัญจานวน 14,283,938 หุน้ ให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ย นการเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม
2559 โดยมีทุนเรี ยกชาระแล้วจานวน 547,260,842 บาท
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ผูถ้ ือใบสาคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิจานวน 1,553,000 หน่วย บริ ษทั ได้รับ
เงินค่าหุ ้นเพิ่มทุน จานวนรวม 4,657,020 บาท จากการออกหุ ้นสามัญจานวน 2,489,054 หุ ้น ให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ย นการเปลี่ ยนแปลงทุ นชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่ อวันที่ 2 ธันวาคม
2559 โดยมีทุนเรี ยกชาระแล้วจานวน 549,749,896 บาท
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ยอดคงเหลื อ ของใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ (DCORP-W1) มี จ านวน
25,454,909 หน่วย
25. กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักซึ่งออกและเรี ยกชาระในระหว่างปี
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลดคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักซึ่งออกจาหน่ายและเรี ยกชาระในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยผลกระทบจากสิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อ
หุน้
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ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
(0.155)
(1.95)
(0.158)
(1.91)
556,667
465,068
556,667
465,068

26. สำรองตำมกฎหมำย
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั หาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่ วนหนึ่ ง
ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ
นาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
27. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโครงข่ ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์
บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระยะเวลา 13 สิ งหาคม 2556 - 12 สิ งหาคม 2571
บริ ษ ัท มี ภาระผูกพัน ที่ จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามข้ อ กาหนดต่ าง ๆ ที่ ระบุ ไว้ในใบอนุ ญ าตและต้อ งชาระค่ าธรรมเนี ย ม
ใบอนุ ญาตรายปี และค่าธรรมเนี ยมในการนาส่ งเข้ากองทุนเพื่อจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและ
บริ การเพื่อสังคม (USO) ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.
บริ ษทั ได้แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ต่อ กสทช. แล้ว ตามหนังสื อ
บริ ษทั ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
รายได้จากการให้บริ การโครงข่ายสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการให้บริ การโครงข่าย
รายได้จากการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
รวมรำยได้ ค่ำร่ วมผลิตรำยกำร

รายได้หลังได้รับใบอนุญาต
37,429,203
1,991,913
39,421,116

(หน่วย : บาท)
รวม
37,429,203
1,991,913
39,421,116
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28. กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนภูมิศาสตร์ เดี ยวคือในประเทศไทย ส่ วนธุ รกิ จอื่นบริ ษทั ยังมีรายได้จาก
ธุรกิ จดังกล่าวไม่เกิ นร้อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนั้นจึ งไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงาน
ดังกล่าวในงบการเงินนี้
ข้อมูลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิ จและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้ค่า
สนับสนุน
ค่าร่ วมผลิต
สิ ทธิแพร่
การจัด
รายได้จาก
รายการ
ภาพรายการ
แข่งขันกีฬา
การขาย
รวม
93,273
รายได้
48,914
51,169
193,356
(18,600)
(48,733)
(77,080)
(144,413)
ต้นทุน
16,193
30,314
2,436
48,943
กาไรขั้นต้น
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
19,805
26,534
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
95,282
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(108,961)
ค่าเผื่อด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(41,444)
(29,977)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(180,383)
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
(85,101)
ต้นทุนทางการเงิน
(529)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
(673)
ภาษีเงินได้
(86,303)
ขาดทุนสุทธิ
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายได้
ต้นทุน
ขาดทุนขั้นต้น
รายได้อื่น
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
ค่ า ตอบแทนและค่ า ความเสี ยหายจากการ
ยกเลิกสัญญา
ค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ

ค่าร่ วมผลิต
รายการ

รายได้ค่า
สิ ทธิแพร่
ภาพรายการ

สนับสนุน
การจัด
แข่งขันกีฬา

รายได้จาก
การขาย

108,297
(232,958)
(124,661)

34,117
(39,186)
(5,069)

86,430
(85,830)

-

600

-

รวม
228,844
(357,974)
(129,130)
11,171
(117,959)
(190,267)
(51,882)
(151,901)
(312,443)
(40,395)
(25,394)
(772,282)
(890,241)
(2,693)
(69)
(16,119)
(909,122)
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29. กำรซื้อธุรกิจ
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
เมื่ อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริ ษ ัทได้เข้าลงทุ นในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊ าซชี วภาพที่ จังหวัดสุ พรรณบุ รีซ่ ึ ง
ดาเนิ นการโดยบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด โดยแบ่งโครงสร้างการลงทุนเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1
การซื้อหุ ้นสามัญจากผูถ้ ือหุน้ เดิมจานวน 25,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ดังกล่าว ในราคาหุ ้น
ละ 4,400 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 110 ล้านบาท ทั้งนี้ การซื้ อขายหุ ้นจะเสร็ จสิ้ นทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2560 โดย
การเข้าซื้ อหุน้ จะแบ่งออกเป็ น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภายในเดือนธันวาคม 2559 จานวน 8,200 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 16.40 ของ
หุ ้นทั้งหมดของอัครวัฒน์, ครั้งที่ 2 ภายในเดื อนมกราคม 2560 จานวน 8,619 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 17.24 ของหุ ้นทั้งหมด
ของ อัครวัฒน์ และครั้งที่ 3 ภายในเดื อนกรกฎาคม 2560 จานวน 8,181 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 16.36 ของหุ ้นทั้งหมดของ
อัครวัฒน์ และส่ วนที่ 2 กาหนดงบลงทุนในการเข้าดาเนิ นการปรับปรุ งพื้นที่ โรงไฟฟ้ า จัดหา และติดตั้งเครื่ องจักรใน
โครงการฯในกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 180 ล้านบาท
รายละเอียดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซื้อกิจการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา
ค่าความนิยม
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย
หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยูใ่ นบริ ษทั ย่อยที่ซ้ือมา
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา

(หน่วย:บาท)
1,713,883
384,736
248,637
59,633
20,989,916
100,000
(1,690,281)
21,806,524
(18,230,254)
3,576,270
32,501,975
36,078,245
(1,713,883)
34,364,362
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30. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่ สาคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้า เงินลงทุน และ
เงินกูย้ ืมระยะสั้น บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง
ดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ ซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ที่เกิ ดจากค่าร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเที ยมและค่าสิ ทธิ์ แพร่ ภาพรายการ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากบริ ษทั มีนโยบายในการให้สินเชื่ อที่ระมัดระวัง และ
การติดตามการรับชาระหนี้ อย่างใกล้ชิด ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่ เป็ นสาระสาคัญจากการ
เก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านี้ นอกเหนือจากส่ วนที่ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้แล้วและลูกหนี้การค้าร่ วมผลิตรายการ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมได้มีการวางเงินประกัน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
บริ ษ ัท มี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ ส าคัญ อัน เกี่ ย วเนื่ องกับ เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น อย่างไรก็ ต าม เนื่ อ งจาก
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ซ่ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่า
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
บริ ษ ัท ไม่ มี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย น เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ไม่ มี ร ายการค้าที่ เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เป็ น
สาระสาคัญ
30.2 มูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจากสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ัท จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมี อตั ราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน
วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาด
ล่าสุดหรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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31. สัญญำ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง จานวน 2 ฉบับ กับผูล้ งทุนประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อเข้า
ทารายการตรวจสอบสถานะในบริ ษทั จานวน 2 บริ ษทั ซึ่ งจดทะเบี ยนจัดตั้งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยประกอบธุ รกิ จ
พลังงานในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อเข้าซื้อหุน้ จานวนร้อยละ 40 ของหุน้ ของบริ ษทั ทั้ง 2 บริ ษทั และเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม
2559 บริ ษทั ได้ชาระเงิ นมัดจาการเช่ าที่ ดินเพื่อก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าแสงอาทิ ตย์ดังกล่าวจานวน 22,398,461 บาท ให้แก่
ผูแ้ ทนหรื อผูร้ ับมอบอานาจจากเจ้าของที่ดินทั้ง 2 บริ ษทั ซึ่งรวมอยูใ่ น “สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น” โดยหากโครงการไม่ได้
รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่าที่ดินจะต้องคืนเงินมัดจาดังกล่าวเต็มจานวนภายในเวลาที่บริ ษทั กาหนด การ
ชาระเงินมัดจาดังกล่าวได้รับอนุ มตั ิกรอบวงเงินไม่เกิ น 50 ล้านบาท จากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2559
ประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
32. ภำระผูกพัน
บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง กาหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี สิ้นสุดสัญญาวันที่
30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราค่าเช่ารวมค่าบริ การ เดือนละ 278,800 บาท
33. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
17,096,907
9,896,907 224,792,040
ค่าตอบแทนแก่ผใู ้ ห้สิทธิร่วมผลิตรายการ
232,958,063
55,552,539
52,710,860 158,644,485
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
161,239,803
41,444,470
41,444,470 312,443,216
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
323,302,869
12,260,402
10,058,079
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
12,714,516
6,101,882
17,991,466
15,893,572
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
33,952,290
22,130,546
5,333,603
3,345,600
ค่าเช่าและค่าบริ การสานักงาน
4,434,369
3,365,200
- 151,900,892
ค่าตอบแทนและค่าความเสี ยหายจากการยกเลิกสัญญา
151,900,892
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
51,881,561
51,881,561
29,977,196
26,560,917
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
25,594,250
20,253,963
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34. กำรบริหำรกำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
และการดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.06:1 (เฉพาะกิจการ: 0.05:1)
35. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ที่ ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวันที่ 26 มกราคม 2560 บริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ การเข้าลงทุ นในโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ข อง Negros PH Solar Inc (NPSI) ขนาดก าลังการผลิ ต ตามสั ญ ญา Solar Energy
Contract 50 เมกะวัตต์ ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยซื้ อหุน้ สามัญใน NPSI จานวน 10,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 40 ของทุนที่ออกแล้วทั้งหมดของ NPSI คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 600,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ โดยจะต้องได้รับ
อนุ ม ัติจ ากที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด และภายหลังจากที่
คู่สัญญาปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขบังคับก่อนที่ กาหนดไว้ในสัญญาซื้ อขายหุ ้นหรื อได้รับยกเว้นตามวิธีการที่ กาหนดใน
สัญญาฯ ภายในเดือน พฤษภาคม 2560
36. กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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6. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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